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POVZETEK
Teoretična izhodišča. V nalogi smo spoznavali sodobno informacijsko tehnologijo v
zdravstveni negi in sprejemanje ter odnos zaposlenih do nje. Medicinske sestre so pri
svojem delu prevečkrat obremenjene z aktivnostmi, ki ne sodijo v njihov delokrog, in
časa za delo ob bolniku je vedno manj. Ali so naši informacijski sistemi res osnovani
tako, da olajšajo in zmanjšajo administrativno delo v zdravstveni negi? Ali je bolnik
potemtakem še vedno v središču?
Raziskovalna metodologija. S študijem domače in tuje literature smo pridobili
osnovne podatke, ki smo jih nato uporabili pri izvedbi analitičnega dela. Raziskava v
magistrski nalogi je temeljila na kvantitativni metodologiji. Z anketami dobljene
podatke smo računalniško obdelali in vizualizirali s pomočjo računalniških
programov Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word in statističnega programa
SPSS 20.0.

Rezultati. Rezultati raziskave, v kateri smo postavljeno hipotezo ovrgli, so pokazali,
da sodobna informacijska tehnologija služi kot pomoč pri njihovem delu z bolniki.
Istočasno smo odgovorili tudi na dve zastavljeni raziskovalni vprašanji, ki pa v
nasprotju z ovrženo hipotezo pokažejo, da sodobna informacijska tehnologija
spreminja delo medicinske sestre na ta način, da so te pogosto obremenjene zaradi
informacijske tehnologije z nalogami, ki ne sodijo v njihov delokrog in predstavljajo
odmik od njihovega osnovnega strokovnega poslanstva.
Ključne besede: sodobna informacijska tehnologija, zdravstvena nega, medicinska
sestra

IV

ABSTRACT
Theoretical bases. In this research contemporary information technology in health
care and its acceptance by the employees in the field of nursing are introduced.
While working, nurses are often burdened by some extra activities which are not
directly related to patients' care and treatment. Are our information systems based in
a way to ease and reduce the administrative work in health care? Is therefore the
patient still the centre of nurse's work?

Research methodology. Some basic data, acquired by studying domestic and
foreign literature, were later used when the analytical part of the research was
accomplished. The research is based on quantitative methodology. Information,
acquired by the survey, was computer analysed and visualized with the help of
computer programmes such as Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word and
SPSS 20.0.

Outcome. The results of the research refuted our starting hypothesis, showing that
contemporary information technology is of huge aid when working with patients. At
the same time it was shown that information technology can burden nurse's work
with patients and interfere with nurse's everyday routine in a way which means a
breakaway from her basic expert and personal commitment.

Key words: contemporary information technology, health care, nurses

V

Uporaba sodobne informacijske tehnologije – obremenitev ali podpora pri delu v zdravstveni negi

1 UVOD IN OPIS PROBLEMA
Zdravstvena nega predstavlja najpomembnejši del zdravstvenega varstva, zato bi
moral informacijski sistem omogočiti celostno podporo, od kvalitetnega dostopa do
podatkov do dokumentiranja opravljenega dela.
V večini slovenskih bolnišnic so informacijski sistemi togi in ne podpirajo
dinamičnega dela medicinskih sester in ostalih izvajalcev zdravstvenega tima.
Večina podatkov se zapisuje samo na papir ob bolnikovi postelji, in sicer na
temperaturno-terapevtski list oziroma list zdravstvene nege, kjer jih večina tudi
ostane, zaradi česar niso izkoriščeni tako, kot bi lahko bili. Zmanjšanje papirnatih
evidenc bi bilo mogoče z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske
tehnologije in ustreznimi organizacijskimi spremembami ob podpori vodstva
ustanove, s čim bi lahko vplivali tudi na učinkovitost procesov, ustreznejše
razporejanje virov in preprečevanje nastajanja napak v procesu zdravljenja (Prijatelj
& Trenz, 2010).
Kolenčeva (2010) v svoji doktorski disertaciji navaja, da uporaba sodobne
informacijske tehnologije v zdravstveni negi vpliva na spreminjanje dela medicinske
sestre in zahteva vedno nove kompetence za uspešno opravljanje informacijsko
podprtega dela, ne vpliva pa na profesionalizacijo poklica medicinske sestre, saj
njena uporaba predstavlja odmik od osnovnega poslanstva poklica, hkrati pa
medicinske sestre postavlja v odvisno vlogo od informatikov, ki njihovo delo
kontrolirajo in informacijske sisteme tudi ustvarjajo.
Problem informacijskih sistemov v zdravstveni negi je prepogosto načrtovanje brez
sodelovanja strokovnjakov v zdravstveni negi, neprilagojenost procesom dela,
namenjenost predvsem zadovoljevanju potreb posameznega zavoda. Njihova
uporaba še ni razširjena po vseh zavodih, kjer jih imajo, pa so jih medicinske sestre
pogosto sprejele z odporom zaradi premajhne informiranosti o pomembnosti in
prednosti uporabe, spremembah načina dela in premalo usposabljanja končnih
uporabnikov (Prijatelj & Črv, 2004).
1

Uporaba sodobne informacijske tehnologije – obremenitev ali podpora pri delu v zdravstveni negi

Novakova (2012) je v svoji raziskavi ugotovila, da so mnenja in občutki medicinskih
sester o uporabi sodobne informacijske tehnologije mešani, saj so na eni strani
postopki zdravstvene nege in oskrbe bolj učinkoviti, na drugi strani pa njihova
uporaba predstavlja oviro pri njihovem vsakdanjem delu.
V zdravstvenem sistemu predstavljajo medicinske sestre največjo skupino izvajalcev
zdravstvene oskrbe. V Sloveniji se v zdravstvenem informacijskem sistemu
večinoma zbirajo podatki o medicinski diagnozi in drugih posegih in postopkih, zelo
malo ali pa skoraj nič pa ne najdemo podatkov oziroma zapisov o zdravstveni negi.
Lahko rečemo, da je tako zdravstvena nega in delo medicinskih sester skoraj
nevidno. Skoraj vsi podatki o zdravstveni negi se večinoma beležijo na papirju in ne
v elektronski dokumentaciji. Eden glavnih ciljev reforme, si se dogaja v Sloveniji je
uvedba elektronskega zapisa zdravstvenih podatkov ter enoten elektronski zapis
zdravljenja, o čemer se govori in piše v zadnjem desetletju. Vendar izkušnje v drugih
državah EU kažejo, da je to težko dosegljiv cilj, predvsem zaradi nepripravljenosti
zaposlenih na sprejem nove informacijske tehnologije, pomanjkanja standardov in
zmede o tem, kaj je pravzaprav elektronski zdravstveni zapis (Prijatelj, 2005).
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2 NAMEN IN CILJI NALOGE
Namen magistrske naloge je na podlagi teoretičnih prispevkov domače in tuje
literature prikazati ključna področja uporabe sodobne informacijske tehnologije na
delovnem mestu medicinske sestre in ugotoviti, ali jim sodobna informacijska
tehnologija pri njihovem delu pomeni dodatno obremenitev ali jim delo olajša.
Cilj magistrske naloge je ugotoviti, kakšno je mnenje medicinskih sester, zaposlenih
v zdravstveni negi, o uporabi sodobne informacijske tehnologije, ugotoviti prednosti
in slabosti uporabe informacijske tehnologije na delovnem mestu ter ugotoviti,
kakšna podpora je potrebna za bolj izkoriščeno uporabo informacijske tehnologije na
delovnem mestu.

3
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3 OPREDELITEV POKLICA MEDICINSKE SESTRE
Medicinska sestra je oseba, ki je zaključila najmanj dvanajstletno splošno in/ali
strokovno izobraževanje in končala visoko (višjo) strokovno izobraževanje s
področja zdravstvene nege ter ji je ustrezen organ podelil pravico za samostojno delo
v zdravstveni dejavnosti. Usposobljena je za zadovoljevanje potreb po zdravstveni
negi ter skrbi za zdravstveno vzgojo in izobraževanje, organizacijo dela in razvojno
raziskovalno delo (Zbornica-Zveza, 2014).

Medicinska sestra pomaga zdravemu in bolnemu posamezniku v tistih aktivnostih, ki
pripomorejo k ohranitvi zdravja, vrnitvi zdravja ali mirni smrti in ki bi jih bolnik
opravil samostojno, če bi imel za to voljo, moč in znanje. Medicinska sestra je na
tem področju ekspert in ima pravico pobude in nadzora. Sodeluje v diagnostično
terapevtskem programu, katerega iniciator je zdravnik. Medicinska sestra je član
širšega zdravstvenega tima in sodeluje pri načrtovanju ter izvajanju celovite
zdravstvene oskrbe bolnika (Zbornica-Zveza, 2014).
Tako se glasi najpogosteje uporabljena definicija poklica zdravstvene nege. Če se
poglobimo v analizo definicije, lahko definicijo v grobem razdelimo v tri dele:


Analiza prvega dela: ODGOVORNOST
55. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti jasno pravi, da zdravstveni delavec
lahko samostojno opravlja vsako delo, za katero ima ustrezno izobrazbo in je
zanj usposobljen. V ta namen mu je pristojni organ podelil licenco za
samostojno opravljanje dela. Na ta način za svoje delo prevzema etično,
strokovno, kazensko in materialno odgovornost.



Analiza drugega dela: SAMOSTOJNOST
Pri svojem delu je medicinska sestra samostojna, kar pomeni, da ugotavlja
probleme in težave bolnika pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih
aktivnostih, postavlja cilje, načrtuje in izvaja intervencije za njihovo dosego
ter ocenjuje oziroma vrednoti njihovo uspešnost.
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Analiza tretjega dela: SODELOVANJE
Že sama definicija nam pove, da sodeluje s širšim zdravstvenim timom pri
načrtovanju in izvajanju celotne zdravstvene oskrbe bolnika. Pri tem sodeluje
z različnimi strokovnjaki in organizira diagnostično terapevtsko dejavnost.

Po mnenju E. L. Koosa (1990) mora biti medicinska sestra:


oseba, na katero se lahko bolnik zanese ali zaupanja vredna oseba,



razlagalka in poučevalka nerazumljivega jezika zdravstvenih delavcev in
oseba, ki bolniku predstavi opremo v zdravstvenih ustanovah, katera lahko
nanj deluje zastrašujoče,



poučevalka in prenašalka znanja ter izkušenj iz zdravstvene prakse,



dopolnilo ali nadomestek za družino v smislu emocionalne podpore,



voditeljica skupine bolnikov, za katere je zadolžena.

Dejstvo je, da sodobna informacijska tehnologija vstopa v sistem zdravstvenega
varstva in se infiltrira na vseh področjih zdravstvenega varstva ter aktivira vse vrste
zdravstvenih delavcev. Nove informacijske tehnologije prinašajo spremembe v
obstoječem načinu dela tako zdravnikov kot medicinskih sester. Medicinska sestra ne
sme biti le pasivna opazovalka, ki sprejema tisto, kar nudi področje informacijske
tehnologije, temveč mora biti aktivna v smislu pridobivanja potrebnega znanja,
sodelovanja z svojim lastnim razvojem idej ter izvajanjem in vrednotenjem
informacijsko-komunikacijske tehnologije v svojem delovnem okolju. Spodbudno je
dejstvo, da so medicinske sestre v raziskavah dokazale kritičen dostop do obstoječih
aplikacij in informacijskih sistemov, podpirajo pomen računalniško podprtega dela
zdravstvene nege in so pripravljene ponuditi ustvarjalne rešitve (Kern, 2014).
Medicinske sestre morajo znotraj strokovnih področij pridobiti ustrezne informacije,
ki podpirajo vse bolj sodobno prakso zdravstvene nege. Dostop do pravih informacij
je osnova za prevzemanje pobude, sodelovanja in širjenja pobud (Yoder Wise, 2003).
Pri nas razviti računalniški programi, ki so povezani z delom medicinske sestre, so
sprejem in namestitev bolnika v posteljo, naročanje hrane oziroma diete,
5
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laboratorijskih preiskav, kategorizacija zahtevnosti bolnikov, evidenca padcev iz
postelje, neželenih dogodkov in razjed zaradi pritiska. Hkrati pa je skoraj povsod
razvit intranet, ki omogoča dostop do navodil, specifičnih postopkov in navodil za
specifične oddelčne aktivnosti ter podatkov za izvajanje na dokazih temelječe
zdravstvene nege (Albert & Siedlecki, 2008).

Keohane in drugi (2008) so v svoji raziskavi ugotovili, da medicinske sestre porabijo
približno 15 % svojega časa za pisno dokumentiranje in 10 % za uporabo
računalnika, hkrati pa so bile njihove ugotovitve tudi, da je vgradnja računalniškega
dokumentacijskega sistema za 30 % zmanjšala porabo časa za dokumentiranje.
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4 SODOBNA ZDRAVSTVENA NEGA
Najprej si poglejmo uradno definicijo zdravstvene nege, ki usmerja in zavezuje
medicinske sestre pri njihovem delu, in je bila sprejeta leta 1987 ter leta 2002
objavljena v skrajšani različici: «Zdravstvena nega zajema avtonomno skrb vseh
sodelujočih za posameznike vseh starosti, skrb za družine, skupine in skupnosti, za
bolne in zdrave v vseh okoljih. Zdravstvena nega vključuje promocijo zdravja,
preprečevanje bolezni ter skrb za bolne, invalidne in umirajoče. Ključne naloge
zdravstvene nege so tudi zagovorništvo bolnikov, spodbujanje varnega okolja,
raziskovanje, sodelovanje pri oblikovanju zdravstvene politike ter sodelovanje pri
obravnavi bolnikov in upravljanju zdravstvenih sistemov ter izobraževanje.« (ICN,
2002).

Sodobna zdravstvena nega predstavlja premik od tradicionalne zdravstvene nege v
tem, da je bolj usmerjena k bolniku kot enkratni neponovljivi integrirani celoti kot
celoviti osebnosti ter zahteva celovit in holističen pristop k bolniku. V sodobni
zdravstveni negi je bolnik v središču dogajanja, je enakopraven in po vseh svojih
zmožnostih sodeluje pri zdravstveni negi. Poudarek sodobne zdravstvene nege je
torej na samostojni in avtonomni vlogi bolnika, pri tem pa zahteva spoštovanje
njegovih odločitev, mnenj in želja (Hajdinjak & Meglič, 2012).
V slovenskem prostoru še vedno prevladuje tradicionalna zdravstvena nega nad
sodobno, čeprav že lahko opazimo uspešno razvijanje posameznih elementov
sodobne zdravstvene nege, kot so proces zdravstvene nege, negovalna dokumentacija
in strokovni standardi.
Za lažje razumevanje sodobne zdravstvene nege si poglejmo najprej bistvene razlike
med sodobno in tradicionalno zdravstveno nego ter nato še elemente sodobne
zdravstvene nege.
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ZDRAVSTVENA
NEGA
.

SODOBNA

TRADICIONALNA

-

poudarek na samostojni avtonomni

-

poudarek na odvisni vlogi,

vlogi,

-

nima lastne filozofije,

-

oblikovana lastna filozofija,

-

nima lastne terminologije,

-

razvita lastna terminologija,

-

ni procesa zdravstvene nege,

-

metodološki pristop,

-

v praksi zdravstvene nege prevladuje

-

vnašanje modelov, teorij zdravstvene

medicinski model,

nege v prakso,
-

-

oblikovni standardi zdravstvene

zdravstvene nege,

nege,
-

nima razvite klasifikacije

-

razvita klasifikacija zdravstvene

funkcionalni model delitev del in
nalog,

nege,

-

zdravstvena nega ni dokumentirana,

-

nima strokovnih standardov,

če pa je, je zelo skromno in

-

timski model ali druge sodobne

predvsem v medicinski

oblike organiziranja,

dokumentaciji,

-

-

zdravstvena nega je v celoti

-

vrednotenja uspešnosti ni,

dokumentirana,

-

vrednoti se le uspešnost opravljenih

vrednotenje uspešnosti in

nalog,

učinkovitosti na osnovi izvedenega

-

komunikacija na pobudo bolnika,

in doseženega, kar se kaže v stanju,

-

poudarek na enem vidiku bolnika

ravnanju in obnašanju bolnika,
-

-

-

(fizičnem, psihičnem),

poudarek na terapevtski

-

dokumentaciji,

naključno na podlagi izkušenj ali

poudarek na celovitem holističnem

izhajajoč iz diagnoze bolezni in

pristopu k bolniku,

standardnih pričakovanj,

aktivna vloga bolnika v zdravstveni

-

odvisna podrejena vloga bolnika,
hierarhični in destruktivni odnos,

negi,
-

težave bolnika se odkrivajo rutinsko,

enakovredna vloga bolnika –

-
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partnerski, konstruktivni odnos,
-

zakonsko urejeno,

sistematično ciljno individualno

-

odkrivanje problemov in težav

pasivna vloga bolnika v zdravstveni
negi.

bolnika,
-

zakonsko urejeno strokovno
področje.

Vir: Hajdinjak (1999)

Sodobno zdravstvena nega ima svoje temeljne značilnosti oziroma elemente, ki so:
 filozofija,
 terminologija,
 proces zdravstvene nege,
 modeli in teorije,
 klasifikacija,
 empirični indikatorji,
 kategorizacija,
 komuniciranje,
 dokumentiranje,
 organiziranje,
 neprestano izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje,
 raziskovanje,
 profesionalni kodeks,
 profesionalna združenja in
 zakonodaja (Hajdinjak & Meglič, 2012).

Filozofija
Filozofija se stalno spreminja in se mora razviti v prostoru, kjer naj bi se uveljavila –
torej je treba oblikovati lastno filozofijo zdravstvene nege. Na nek način pojasnjuje
strokovne in osebne vrednote ter etična načela, ki jih mora vsak zaposlen v
zdravstveni negi upoštevati pri svojem delu in v odnosu do posameznika ali skupine.

9
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Filozofija predstavlja osnovo sodobne zdravstvene nege v nekem socio-kulturnem
prostoru.

Terminologija
Terminologija označuje enoten standardiziran strokovni jezik, ki omogoča in tudi
olajša razumevanje ter komuniciranje v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Proces zdravstvene nege
Proces zdravstvene nege je metoda dela, ki omogoča sistematičnost, dinamičnost in
prožnost pri delu v zdravstveni negi in z bolnikom.

Modeli in teorije
Izbrani modeli in teorije zdravstvene nege se morajo ujemati s sprejeto filozofijo, kar
pomeni, da narekujejo vsebino delovanja.

Klasifikacija
Zdravstvena nega kot samostojna stroka potrebuje lastno klasifikacijo, ki pomeni
sistem razporejanja. Najpogosteje se uporabljajo klasifikacijski sistemi za
klasifikacijo negovalnih diagnoz, kot tudi intervencij, rezultatov zdravstvene nege,
kliničnih poti in drugih.
Empirični indikatorji
Empirični indikatorji oziroma kazalci so pripomočki v zdravstveni negi, kot so
standardi zdravstvene nege in načrti intervencij zdravstvene nege ter rezultati.

Kategorizacija
Kategorizacija pomeni razvrstitev bolnikov v skupine glede na njihove potrebe in
zdravstveno stanje.

Komuniciranje
Medicinske sestre v interakciji z bolnikom in njegovo družino uporabljajo
terapevtsko komunikacijo. V tej obliki komuniciranja se bolnik počuti sprejetega,
10
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spoštovanega in varnega ter zaupa medicinski sestri. Uspešno komuniciranje je
pomembno tudi za uspešen prenos informacij med člani negovalnega tima.

Dokumentiranje
Lahko bi rekli, da je dokumentiranje eden izmed pomembnejših elementov sodobne
zdravstvene nege, saj na ta način postane zdravstvena nega dejansko vidna in njena
korist jasna ter razumljiva celotni populaciji in posamezniku. Dokumentiranje
pomeni zapisovanje vseh aktivnosti zdravstvene nege (več v naslednjem poglavju).

Organiziranje
Pod besedo organiziranje razumemo delitev dela. V literaturi so najpogosteje opisani
naslednji modeli:
I.
II.
III.

funkcionalni model organiziranja (model razdelitve del in nalog),
timski model organiziranja in
primer primarne zdravstvene nege (Grbec, 1988).

Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje
Eden izmed pomembnih pogojev za uspešno uveljavljanje in opravljanje dela
medicinske sestre v zdravstveni negi je strokovno izpopolnjevanje. V prvi vrsti je to
čas formalnega izobraževanja na srednjem, dodiplomskem in podiplomskem nivoju.
Ker pa se znanje dinamično razvija, morajo zaposleni v zdravstveni negi to znanje
dopolnjevati, kar je tudi normativno urejeno (licenca). Zaposleni znanje pridobivajo
na kongresih, seminarjih, internih izobraževanjih in drugod.

Raziskovanje
Raziskovanje je namenjeno razvijanju znanja, ki usmerja razvoj celotne zdravstvene
nege, hkrati pa omogoča izboljšanje kakovosti zdravstvene nege.

Profesionalni kodeks
Temelj etičnega vedenja medicinske sestre določa etični kodeks, ki se imenuje
Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije in je bil sprejet
11
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leta 1994. Vsebina kodeksa je razdeljena na štiri temeljna področja, opredeljuje pa
jih devet načel.
Prvo področje zajema odnos do bolnika in ga opredeljuje prvih šest načel.
Drugo področje zajema odnos do sodelavcev in ga opredeljuje načelo sedem.
Tretje področje zajema odnos do družbe in ga opredeljuje osmo načelo.
Četrto področje zajema odnos do lastne stroke in ga opredeljujeta deveto in deseto
načelo (Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2014).
Profesionalna združenja
Pod profesionalna združenja razumemo delovanje strokovnih društev, kot je Zveza
društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Namen teh društev je
združevanje in povezovanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije in
zastopanje njihovih profesionalnih interesov.

Zakonodaja
Medicinske sestre so po več desetletjih dosegle, da je strokovno področje
zdravstvene nege, pristojnosti in odgovornosti zdravstvene nege in njenih izvajalcev
opredeljeno v Zakonu o dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je bil sprejet
julija 2004. Na ta način je zakon poskrbel za enakopraven položaj za vse poklice v
zdravstveni dejavnosti.
Vsi ti navedeni elementi omogočajo kakovostno, kontinuirano in predvsem
avtonomno stroko ter poskrbijo, da je zdravstvena nega poklic, ki ima svoje področje
delovanja, lastna stališča in vrednote ter lastne odgovornosti in pristojnosti.
Zdravstvena nega se s svojim specifičnim delovanjem ter s svojim namenom in cilji
močno razlikuje od medicine, saj v skrbi za zdravje posameznika, skupine ali družbe
zapolnjuje tiste vrzeli, ki jih medicina ne pokriva. Ravno ta del pa je področje
samostojnega delovanja zdravstvene nege (Hajdinjak & Meglič, 2012).
V dinamičnem svetu razvijajoče se tehnologije in zdravstvene nege je pomemben
vidik znanosti sodobna informacijska tehnologija, kar je pomembno tako za bolnike
kot medicinske sestre. Za primer lahko navedemo naslednje: prva faza procesa
12
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zdravstvene nege je oblikovanje negovalnih diagnoz. Ta proces je kratek, vendar je
pogosto dolg in počasen, kar ga povzroča predvsem nezadosten vir podatkov in
informacij. Zato lahko ustrezno in pravočasno shranjeni podatki bistveno skrajšajo to
fazo procesa. Za njegovo dosego je potrebna informatizacija zdravstvene nege, kar
pomeni postopek, s katerim se omogoča pretok, shranjevanje in dostopnost
informacij in podatkov. Vse to vpliva na uspešnost zdravstvene nege, saj omogoča
dober pregled nad podatki, ki so potrebni za natančno načrtovanje zdravstvene nege
(Kurtović et al., 2014).
Informacijska podpora je v zdravstveni negi zaradi vključevanja različnih izvajalcev
in tudi poklicnih področij nujno potrebna. Ob uvedbi informacijske tehnologije v
dejavnost zdravstvene nege je treba upoštevati nekatere pomembne smernice:


prijaznost in razumljivost uporabnika,



uporabnost (kratek čas učenja),



funkcionalnost,



vzdrževanje (preprosto dograjevanje, spreminjanje),



zanesljivost,



skladnost z razvojem informacijske tehnologije za področje zdravstvene nege
(Peternelj et al., 2006).

Nedavna primerjalna študija avstrijskega svetovalnega podjetja KPMG je družbo
Steiermarkische Krankenanstaltengesellschaft m. b. H. (KAGes) na področju
uvajanja najsodobnejše informacijsko komunikacijske tehnologije postavila na
prvo mesto. Družba je namreč leta 2002 začela z uvajanjem sodobnega sistema
elektronske obdelave podatkov v zdravstveni negi v 19 bolnišnicah na 24
lokacijah, v katerem so vsi pomembni zdravstveni podatki shranjeni v
bolnišničnem informacijskem sistemu. Dostop do zdravstvenih dokumentov in
rentgenskih slik je mogoč povsod, ne glede nato, v kateri bolnišnici v sklopu
družbe KAGse je bil bolnik predhodno obravnavan. Tako je administrativni del
postopka zdravljenja avtomatiziran in poenostavljen vse od zdravstvene anamneze
in načrtovanja do dokumentiranja ter vrednotenja zdravstvenih in negovalnih
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ukrepov. S tem negovalno osebje pridobi več časa za obravnavo bolnikov
(Padevilla, 2014).

4.1 SODOBNI NAČINI DOKUMENTIRANJA
Za začetek si poglejmo, kaj sploh je dokumentiranje in kašen je namen ter pomen
dokumentiranja v zdravstveni negi.
Če se na kratko sprehodimo skozi preteklost dokumentiranja v zdravstveni negi,
lahko vidimo, da je bila dokumentacija zdravstvene nege včasih zelo skromna in še
to v glavnem v medicinski dokumentaciji. Na ta način zdravstvena nega sploh ni bila
vidna, ni je bilo možno spoznati niti ocenjevati. O problemu dokumentiranja je
opozorila že F. Nightingale, ki je poudarjala, kako pomembni so točno zapisani
podatki o posameznem bolniku in njegovem zdravstvenem stanju in da se le na ta
način lahko oceni kakovost zdravstvene nege. Njeno prepričanje je nadaljevala V.
Henderson, ki je trdila, da je zapisana zdravstvena nega uspešnejša. Bila je tudi prva,
ki je razvila dokumentacijski sistem za posameznega bolnika.
Dokumentacija zdravstvene nege ni ločena od zdravstvene nege in ni ena od izbir. To
je sestavni del prakse medicinskih sester in se smatra kot pomembno orodje, ki ga
medicinske sestre uporabljajo za zagotavljanje visoke kakovosti oskrbe bolnika
(Blair & Smith, 2012).

Naka (2006) ugotavlja, da je negovalna dokumentacija pomembna za zagotavljanje
varne, kakovostne, kontinuirane zdravstvene nege, za raziskovalno delo in kot pravna
zaščita izvajalcev zdravstvene nege.
Torej lahko rečemo, da dokumentiranje pomeni vsako zapisano obliko ali
elektronsko beleženje podatkov o zdravstveni negi. Predstavlja zelo pomemben del
zdravstvene nege, saj opisuje napredek bolnika skozi vso obravnavo, hkrati pa tudi
ščiti zaposlene v zdravstveni negi v primeru preverjanja kakovosti njihovih izvedenih
aktivnosti.
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Ramšak Pajk in Šušteršič (2005) ugotavljata, da sodobna in strukturirana
dokumentacija zagotavlja kakovostno obravnavo bolnika in kontinuiteto zdravstvene
nege.
Za kakovostno obravnavo in celosten pristop k spremljanju bolnika na klinični poti je
pomembna povezanost dokumentacije zdravstvene nege z drugimi dokumenti. Zato
je poleg papirne oblike treba razvijati računalniško podprte rešitve (Ramšak Pajk &
Šušteršič, 2005).
Kljub uporabi informacijske tehnologije je na področju zdravstvene nege
informacijski sistem pri nas še vedno premalo razvit. Večina podatkov, ki se zbira o
bolniku, se nanaša na delo medicinske sestre, dobljeni podatki pa se le delno
evidentirajo, zato je zdravstvena nega skorajda nevidna. Podatki, ki jih dobi
medicinska sestra ob sprejemu, se večinoma beležijo v papirni obliki in le delno v
elektronski dokumentaciji. Zdravstvena nega potrebuje računalniško razvit
informacijski sistem oziroma elektronsko dokumentacijo zdravstvene nege.
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5 ZAPOSLENI V ZDRAVSTVENI NEGI IN ZNANJE O
INFORMACIJSKI TEHNOLOGIJI
Informacijska tehnologija je skupek pripomočkov in postopkov, ki nam omogoča
hitro in učinkovito posredovanje podatkov. Zajema področja obdelovanja,
shranjevanja in prenašanja vseh vrst informacij. Delimo jo na strojno opremo,
programsko opremo in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.
Trček je že leta 2000 opozarjal na probleme informatizacije in na neustrezno
informacijsko politiko. Uporabnike informacijske tehnologije predstavlja celotna
funkcionalno pismena populacija, ne glede na njihovo starost, zato še toliko bolj
izstopa informacijsko nepismena populacija, ki je lahko celo odklonilna do
informatizacije.
Najbolj pripravljeni na novitete so mlajši sloji zdravstvenega osebja, saj
informacijsko pismenost jemljejo kot nekaj samoumevnega. Najbolj razvojno
zaskrbljujoč segment zaposlenih v zdravstveni negi so predvsem starejše generacije
zdravstvenih delavcev, ki jim je informacijska tehnologija tuja.

Tako zdravstvo kot tudi zdravstvena nega se vplivu informacijskih tokov ne moreta
izogniti, torej je nujno potrebno medicinske sestre ustrezno izobraziti in usposobiti za
delo z računalnikom ter jim približati in prikazati uporabnost, enostavnost in
koristnost dela z njim.
Na področju zdravstvene nege obdobje razvoja informatike, vpliva na vse
zdravstvene delavce, še posebej velik vpliv pa ima na medicinske sestre in njihovo
delo. Zato so medicinske sestre primorane razvijati in oblikovati vedno nove
pristope, se učiti novih spretnosti in znanj ter spremljati in predvsem sprejemati
tehnološke novosti. Informatiko lahko razumemo kot uvajanje tehnoloških novosti za
izboljšanja kakovosti dela in zmanjševanja stroškov v zdravstveni negi kot tudi
možnost profesionalnega razvoja medicinske sestre in njenega dela (Ball et al.,
2000).
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Leta 2007 je Avstralska zveza zdravstvene nege izvedla anketo med 10.000
medicinskimi sestrami o uporabi informacijske tehnologije na delovnem mestu. V
raziskavi je bilo ugotovljeno, da je kar polovica vprašanih mnenja, da je njihova
nizka splošna stopnja informacijske pismenosti ključna ovira pri uporabi
informacijske tehnologije. Kar četrtina vprašanih je trdila, da je njihov poklicni
razvoj omejevalo znanje na tem področju, saj so navedli kot vzrok tako nizke stopnje
pismenosti starost in trajanje zaposlitve v zdravstveni negi. Mlajše, bolj usposobljene
medicinske sestre naj bi imele več znanja in večjo pismenost v uporabi informacijske
tehnologije. Avtorji raziskave so ugotovili, da je 17 % medicinskih sester, ki so
delale manj kot deset let, v času formalnega izobraževanja prejelo več znanja
oziroma so bile bolj usposobljene na področju informacijske tehnologije kot starejše
medicinske sestre, ki so bile zaposlene več kot deset let.
Medicinske sestre v raziskavi navajajo, da se počutijo slabo obveščene o
informacijski tehnologiji in da imajo zato slabo mnenje ter zaupanje o njihovi
uporabi; na drugi strani pa obstajajo tudi dokazi, da so diplomirane medicinske
sestre, ki so nedavno končale terciarno izobraževanje, bolj pripravljene na njihovo
uporabo.

Novakova (2012) je v svoji primerjalni raziskavi, ki jo je izvedla v Sloveniji in na
Finskem, ugotovila, da so zaposleni na Finskem bolj zadovoljni s svojim
informacijskim sistemom ter ustreznim računalniškim izobraževanjem, saj je tako
odgovorilo kar 61 %, medtem ko v Sloveniji, v UKC Maribor, kar 78 % anketirancev
ni zadovoljnih in navajajo, da njihov delodajalec ne organizira nobenega
izobraževanja za uporabo informacijskega sistema. Nadalje lahko v njeni raziskavi
zasledimo, da so na Finskem imeli na voljo en dan usposabljanja za uporabo
elektronskega zdravstvenega zapisa, medtem ko v Sloveniji nobenega. Ugotovila je
tudi, da so anketiranci na Finskem imeli dovolj možnosti za izobraževanje in
usposabljanje, medtem ko je bila v Sloveniji zadeva ravno obratna in zaposleni niso
imeli te možnosti, kar pripisujejo neodzivnosti vodstva za izobraževanje,
neorganizirano

izobraževanje,

anketiranci

samoizobraževanju oziroma medsebojni pomoči.
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Težava pri uporabi računalnikov in sodobnih informacijskih sistemov je tudi v tem,
ker se starejši zaposleni teže prilagajajo hitremu tehnološkemu napredku z razliko od
svojih mlajših sodelavcev s pravkar pridobljeno izobrazbo. Dokumentacija v papirni
obliki je za njih enostavnejša in zahteva manj znanja v primerjavi z informacijskim
sistemom, ki zahteva več dodatnega znanja in usposobljenosti.

6 RAZVOJ INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE V
ZDRAVSTVENI NEGI
Skozi zgodovino se pridobivanje informacij ni kaj dosti spreminjalo, spreminjala in
razvijala so se orodja in tehnologija.
V letu 1960 lahko zasledimo zapis o prvem računalniškem programu, ki se nanaša na
potrebe zdravstvene nege. V naslednjih nekaj letih pa je bil računalnik stvar
prihodnosti, zato se na tem področju ni prav dosti dogajalo in razvijalo. Vzrok najbrž
tiči v pomanjkanju števila zaposlenih medicinskih sester kot tudi nezanimanja
vladnih ustanov za financiranje in razvoj tega področja. Nato pa v poznih 70. letih
opazimo ponovni premik v razvoju, saj je ameriška vlada postopoma začela
spodbujati in financirati računalniške projekte v zdravstvu. Pojavi se hiter razvoj
računalniških sistemov, zdravstveno področje se hitro spreminja, saj se raziskujejo
vedno novi načini zdravljenja. Na račun novih načinov zdravljenja sledi porast
spremljanja bolnikov od enega specialističnega oddelka do drugega, kar pa zahteva
natančno komunikacijo (Prijatelj, 2005).
V letu 1980 se je Slovenija priključila multinacionalni študiji »Potrebe ljudi po
zdravstveni negi«, ki jo je izvedla Enota za zdravstveno nego Evropskega urada SZO
(1976–1985). Cilj raziskave je bil odkriti boljše metode dela v zdravstveni negi,
boljše načrtovanje in organizirano vrednotenje dela (Prijatelj, 2005).
Leto 1988 je leto ustanovitve Slovenskega društva za medicinsko informatiko
(SDMI). Sprva je bilo na strokovnih srečanjih in kongresih SDMI premajhno število
medicinskih sester, ki bi jih to področje zanimalo, vzrok za majhno udeležbo pa je bil
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tudi nezanimanje zdravstvenih organizacij za financiranje udeležb medicinskih sester
na teh dogodkih. Z razvojem računalništva in informatike so tudi interesi v Sloveniji
za organizirano obliko delovanja informatike v zdravstveni negi naraščali in tako je
bil na sedmi seji SDMI leta 2001 sprejet sklep o ustanovitvi Sekcije za informatiko v
zdravstveni negi (Prijatelj et al., 2011).
Leta 1999 se je Slovenija priključila projektu »Informacijski sistem za podporo dela
zdravstvene nege v Evropi«, ki se je pričel leta 1997. Namen projekta je bil uporaba
podatkov o zdravstveni negi, shranjenih v elektronskem zapisu. Nato je Slovenija
med letoma 1998 in 1999 nadaljevala sodelovanje na projektu NICE, ki je bil
namenjen oblikovanju novega programa »Informatika v zdravstveni negi in
računalniško podprtem poučevanju zdravstvene nege« (Prijatelj, 2005).
Med letoma 2003 in 2004 je potekal projekt »Zagotavljanje kakovosti s pomočjo
dokumentacije v zdravstveni negi«, katerega cilj je bil izdelava posodobljenega
orodja dokumentacije zdravstvene nege v elektronski in tiskani obliki (Prijatelj,
2005).

Naslednja zdravstvena revolucija se bo zgodila v informatiki in ne v medicini. Z
njenim razvojem se bo končno v ospredje postavil bolnik. Podobni ažurni in deljeni
zapisi oziroma dokumenti o zgodovini zdravljenja vsakega bolnika lahko vsako leto
rešijo na tisoče življenj, saj raziskave v Veliki Britaniji in ZDA kažejo, da so
medicinske napake ob vstopu v bolnišnico pomemben razlog za smrt in poškodbe, za
kar je glavni krivec pomanjkljivost informacij. Edina možnost vseh organizacij, ki
skrbijo za zdravstveno oskrbo je, da izboljšajo uporabo in pretok informacij, pri
čemer imajo ključno vlogo informacijske tehnologije (Jakoupović, 2008).
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6.1 INFORMACIJSKI SISTEMI V ZDRAVSTVENI NEGI
Informacijski sistem je sistem pridobivanja, shranjevanja, obdelave in uporabe
podatkov. Lahko rečemo, da je skupek medsebojno povezanih programov, ki bi naj
omogočali varno in zanesljivo delovanje sistema, enostavno in učinkovito zbiranje,
popravljanje podatkov obstoječih informacijskih sistemov, omejitve dostopa
različnim skupinam uporabnikov, podporo projektnemu delu izvajalcem projekta
(Belšak, 2006).

Informacijski sistem v zdravstveni negi predstavlja posnemanje aktivnosti vseh
zdravstvenih delavcev na svojem področju. Pomeni dokumentiranje zdravstvene
nege, zbiranje, urejanje podatkov, načrtovanje, izvajanje in vrednotenje dela po
procesni metodi dela. Za kvalitetno zdravstveno nego je potrebno vzpostaviti
kvaliteten informacijski sistem v instituciji, določiti njegov namen, vsebine, obvezne
dokumentacije, poenotiti terminologijo in usposobiti kader (Belšak, 2006).
Eržen je že leta 2004 opozarjal, da informacijski sistem v zdravstvu ne deluje dobro
oziroma še več, da so sedanje razmere kaotične, da so zaposleni v zdravstvu premalo
informacijsko izobraženi ter da obstaja prevelik prepad med zakonodajo in potrebami
sistema zdravstvenega varstva.
Informacijski sitem je sistem, ki združuje vse informacijske storitve, ki so namenjene
posebnim potrebam njihovih uporabnikov. To pomeni, da so to vsi sistemi, ki
uporabniku ponujajo informacije, shranjujejo podatke ter omogočajo neposredne
poizvedbe uporabnikov (Kolenc, 2010).
Informacijski sistemi so bili kar nekaj časa namenjeni le vodstvom bolnišnic, ki so
jih uporabljali za potrebe analiz, ugotavljanja stroškov poslovanja in organizacijo
dela. Informacijski sistemi, kot jih poznamo danes, so v večini primerov uporabni za
upravljavce celotnega zdravstvenega sistema, ne pa tudi za zdravstveno nego.
Večinoma so zasnovani zelo široko, zato ne podpirajo vseh zahtev zdravstvene nege.
Medicinske sestre imajo možnost vnašati le določene informacije oziroma podatke,
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zato je večinoma dokumentiranje postopkov in posegov, ki jih opravi medicinska
sestra, le v pisni obliki ali celo v pisni in elektronski, kar pomeni dvojno delo.

Zdravstvena nega nudi in izvaja zdravstveno oskrbo bolnikov in informacijski
sistemi bi ji morali nuditi celostno podporo. To pomeni kvaliteten dostop do
podatkov in tudi celostno dokumentiranje opravljenega dela. Obstoječi informacijski
sistem nudi vpogled v sprejeme, odpuste, premeščanje bolnikov, naročanje različnih
preiskav, vpogled v zasedenost postelj in razvrstitev bolnikov po sobah in posteljah,
omogoča naročanje prehrane in diet ter razvrščanje v kategorije zahtevnosti dela . Iz
tega lahko vidimo, da informacijski sistemi ne omogočajo možnosti dokumentiranja
vseh opravljenih nalog in del v zdravstveni negi (Maze, 2008).
Informacijski sistemi so v začetku bili omejeni na zelo malo število procesov, v
zadnjem času pa se razvijajo in pridobivajo na svoji razsežnosti. Njihovi cilji so
naslednji:
 vzpostavljanje nove sodobne oblike ekonomike zdravstva,
 izpolnjevanje kakovosti dela v zdravstvu,
 vzpostavljanje možnosti neprekinjenega vpogleda v kakovost medicine,
 zagotovitev optimalnega načrtovanja procesov zdravstvenega varstva in
zdravstvene službe,
 zmanjšanje nepotrebnega administrativnega dela in pospešitev preiskav,
 vzpostavljanje takšnih razmer, v katerih se bodo lahko zdravstveni delavci
več ukvarjali z bolnikom,
 podpora hitrejšemu prenosu znanja (Brus, 1994).
Informacijski sistem v zdravstveni negi prinaša pomembne prednosti:
 neprekinjeno delovanje službe zdravstvene nege,
 omogoča takojšen vpogled v potrebne podatke o bolniku,
 omogoča neprekinjeno delovanje procesne obravnave bolnika,
 omogoča hitro komunikacijo,
 zmanjša se obremenjenost zdravstvenih delavcev,
 poveča se preglednost, urejenost in zanesljivost podatkov.
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V Ameriškem združenju medicinskih sester so ugotovili, da uporaba računalniške
tehnologije pomaga standardizirati komunikacijo med zdravstvenimi disciplinami pri
obravnavi bolnika, izboljšuje oskrbo in varnost. Medicinski sestri omogoča, da ji
ostane več časa za neposredno obravnavo bolnika, namesto izpolnjevanja velikega
števila obrazcev v papirni obliki. Uporaba standardnega jezika omogoča, da lahko
vse zdravstvene discipline enako razumejo vse podatke, povezane z obravnavo
bolnikov, kar zmanjša tveganje napak, izboljšuje komunikacijo in dviguje kakovost
obravnave bolnikov (Wood, 2011).

6.2 ELEKTRONSKA DOKUMENTACIJA V ZDRAVSTVENI
NEGI
Elektronska dokumentacija je sistem, ki uporablja računalniško opremo in
specializirano programsko opremo z namenom zbiranja, shranjevanja, obdelovanja,
razvrščanja, tiskanja in prikazovanja zdravstvenih podatkov o bolniku, ki so potrebni
za analizo kliničnih podatkov (Aiken, 2004).
Pomembno vlogo pri razvijanju in uvedbi elektronskega dokumentiranja ima država.
Pod okriljem Ministrstva za zdravje Republike Slovenije je bil izdelan model
prototipne elektronske dokumentacije zdravstvene nege za bolnišnično varstvo in je
bil testiran v Univerzitetnih kliničnih centrih Ljubljana in Maribor. Namen tega
projekta je bil prikazati prenovo dokumentacije v zdravstveni negi, ki omogoča
zagotavljanje

kakovosti

zdravstvene

nege.

Omenjeni

prenovljeni

model

dokumentacije vodi v izboljšanje sistemov, omogoča sledljivost in poveča varnost
tako bolnikov kot medicinskih sester, hkrati pa se izkoristijo prednosti sodobne
informacijske in komunikacijske tehnologije.
Elektronska dokumentacija lahko predstavlja težavo pri zaposlenih v zdravstveni
negi. Slaba delovna klima, pomanjkanja računalnikov na delovnem mestu, neenotna
terminologija, strah pred računalniki ter nezaupanje v informacijski sistem vodijo
medicinsko sestro k ohranjanju papirne oblike dokumentacije.
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Leta 2007 je bila v Marylandu izvedena anketa med 933 medicinskim sestram.
Ugotovitve študije so bile, da dokumentacija na splošno zmanjša čas, ki bi ga sicer
namenile bolniku, saj je več kot polovica (54 %) anketiranih medicinskih sester
mnenja, da v svojem delavniku porabijo kar 50 % svojega časa za dokumentiranje in
zato tudi pogosto podaljšajo svoj redni delovni čas. Ugotovljeno je bilo tudi, da
medicinske sestre v bolnišnici bistveno več uporabljajo elektronsko dokumentacijo
kot medicinske sestre v ambulanti. Te, ki uporabljajo elektronsko dokumentacijo,
zatrjujejo, da se je sicer povečal čas za izpolnjevanje, vendar je bila kakovost in
popolnost dokumentacije bistveno večja.

6.2.1

PREDNOSTI

IN

SLABOSTI

ELEKTRONSKEGA

DOKUMENTIRANJA V ZDRAVSTVENI NEGI
Tako kot vsak informacijski sistem ima tudi elektronska dokumentacija svoje
prednosti in slabosti.
1. PREDNOSTI
 prihrani čas in denar,
 izboljšanje kakovosti beleženja,
 izboljšanje kakovosti zdravstvene nege,
 možnost

vrednotenja

negovalnih

problemov

s

pomočjo

računalniškega programa,
 interdisciplinarno sodelovanje,
 zmanjšanje papirne birokracije,
 zmanjšanje prirejanja podatkov,
 podpora individualnega in holističnega pristopa k bolniku,
 zmanjšanje odvečnih dokumentov,
 možnost grafičnega pregleda podatkov,
 omogočanje avtomatskega tiskanja poročil,
 negovalna dokumentacija je pripravljena ne glede na kategorizacijo
bolnika,
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 izboljšano poznavanje bolnikovih odzivov in rezultatov zdravstvene
nege,
 izboljšana dostopnost informacij za raziskovalne namene,
 možna uporaba bolnikovih podatkov z več računalnikov hkrati.

2. SLABOSTI
 namerna ali nenamerna izdaja zaupnih podatkov,
 izbris bolnikovih podatkov,
 vnos nepravilnih podatkov o bolniku v računalnik,
 sprejemanje negovalnih intervencij na podlagi nepravilnih podatkov.
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7 RAZVOJ INFORMACIJSKIH SISTEMOV V ZDRAVSTVENI
NEGI PO SVETU
V razvitih državah ima zdravstvena nega razvit informacijski sistem za njeno
podporo, telenursing ali zdravstvena nega na daljavo je v polnem razmahu,
bolnišnice pa so zelo dobro opremljene z računalniki. V tujini ni več skrbi ali je
računalnikov dovolj, pri njih se pojavlja vprašanje ali so dlančniki primerno orodje
za podporo pri zdravstveni negi. Pri uporabi tehnologije se pojavljajo
pomanjkljivosti, zaradi katerih mora medicinska sestra vpisovati podatke najprej na
papir in šele nato prepisovati v računalnik oziroma prenašati v centralni sistem
(Prijatelj, 2005).
Po svetu je največji dogodek, ki je zaznamoval razvoj informatike v zdravstveni
negi, bila konferenca Medinfo leta 1980, ki se je izvedla

pod okriljem

Mednarodnega združenja medicinskih informatikov (IMIA). Tu se je odvijala prva
ločena sekcija na temo informatike v zdravstveni negi. Takrat se je tudi pojavila ideja
za organiziranje delovne konference na temo informatike v zdravstveni negi in leta
1982 je bila na občnem zboru združenja v Melbournu ustanovljena delovna skupina,
znana pod imenom WG8 – Nursing Informatics IMIA-NI, ki je istega leta v Londonu
uspešno organizirala prvo mednarodno konferenco na temo vpliv računalnikov na
zdravstveno nego (The impact of computers on nursing). Zasnovanim programskim
izhodiščem so sledile tudi druge organizacije, sekcije in delovne skupine, združenja
medicinskih sester, ki so se v naslednjih letih oblikovale po celem svetu (Prijatelj et
al., 2011).
Leta 1998 je bila v Seulu na generalni skupščini IMIA-NI sprejeta definicija:
»Informatika v zdravstveni negi vključuje zdravstveno nego, podatke in informacije
za upravljanje, obdelavo informacij in komunikacijsko tehnologijo za podporo
zdravju ljudi po svetu.« Definicija informatike v zdravstveni negi se je preoblikovala
zaradi razvoja zdravstvene nege in informatike in je bila leta 2009 spremenjena ter
sprejeta v Helsinkih na Finskem na generalni skupščini IMIA-NI (Prijatelj, et al.,
2011).
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Glavni cilji projekta Telenursing, ki se je odvijal v letih 1992–1994 in v katerem je
sodelovalo 15 držav članic Evropske skupnosti in ostale države (Finska, Norveška,
Švedska in Slovenija), so bili:
 razvoj klasifikacije zdravstvene nege, negovalnih diagnoz in intervencij,
 razvoj podatkovne baze,
 oblikovanje definicij, klasifikacij in kod,
 pospeševanje

razvijanja

standardizacije

informacijskega

sistema

v

zdravstveni negi (Belšak, 2006).
Danski inštitut za raziskovanje v zdravstveni negi je izvajal projekt Telenurse in je
potekal med leti 1996–1998. Glavni cilj omenjenega projekta je bilo predvsem
ugotoviti, s kakšnimi problemi se medicinske sestre srečujejo pri svojem delu z
bolnikom in kako te probleme razrešujejo (Belšak, 2006).
Z elektronskim dokumentiranjem zdravstvene nege so leta 2000 začeli na Japonskem
in se od tedaj širi po vseh japonskih bolnišnicah. Z uvedbo elektronske zdravstvene
nege in na račun informacijskih sistemov se je povečala uporaba negovalne
dokumentacije za približno dvajset odstotkov, v večini primerov pa se je zmanjšal
tudi čas, ki je potreben za dokumentiranje. Vzrok je predvsem v tem, ker so ročno
pisali preobsežne dokumentacije, hkrati pa se je zmanjšal tudi čas za predajo službe
zdravstvene nege (Prijatelj et al., 2011).

V ZDA se pojavljajo bistvene razlike med posameznimi zdravstvenimi ustanovami.
Pri njih obstaja osnovna arhitektura informacijskega sistema, ki je tipa odjemalec –
strežnik. V Medical centru v New Yorku so uvedli zanimiv zapis o bolniku, ki
povezuje medicinski in zdravstveno negovalni zapis ter na ta način omogoča
partnersko sodelovanje med zdravnikom in medicinsko sestro. Takšen pristop se je
pokazal s spodbudnimi rezultati zaradi večjega zadovoljstva bolnikov, zmanjšanja
napak pri deljenju zdravil ter prihranku časa v samem procesu zdravljenja. Uveljavlja
se tudi koncept spletnega portala, ki je namenjen bolnikom in služi za aktivnejšo
vlogo bolnika pri zdravljenju. V zadnjih letih pa se je začela uporabljati tudi govorna
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tehnologija, ki pa zagotavlja predvsem točnost in ažurnost dokumentacije
zdravstvene nege (Hager & Munden, 2008).
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8 PRIHODNOST: E-ZDRAVSTVENA NEGA?
Strategija 2011–2020 za področje informatizacije zdravstvene nege in oskrbe je
opredeljena v petih strateških ciljih. Strateški cilji informatizacije so usmerjeni v
razvoj uporabnikom prijazne in sodobne informacijske podpore vsem procesom v
zdravstveni negi in oskrbi. Informatizacija zdravstvene nege in oskrbe se mora
razvijati in delovati skladno z nacionalno strategijo E-zdravje. Vpeljava
informacijske tehnologije v zdravstveni negi in oskrbi bo omogočila izboljšanje
dokumentiranja, spremljanja, analiziranja in odločanja izvajalcev zdravstvene nege
in oskrbe ter uspešen nadaljnji razvoj stroke. Dosežena bo razbremenitev zaposlenih,
ki bo pripomogla k večjemu zadovoljstvu. Zmanjšal se bo predvsem obseg
administrativnega dela, ustvarjen bo časovni prihranek, tako bo lahko več časa
namenjenega bolniku, iskanju konsenzov ali izobraževanju. Z informacijsko podporo
bomo prispevali h kakovosti in izboljšali učinkovitost procesa zdravstvene nege in
oskrbe. On-line evidentiranje bo omogočilo transparentnost, ki bo med ostalim
zagotovila tudi večjo varnost tako bolnikov kot tudi medicinskih sester. Poenoten in
primerljiv informacijski sistem bo vsekakor pozitivno in odločilno vplival na
vzpostavitev potrebnih zbirk podatkov, stroka si bo s pomočjo zbirk končno
zagotovila lasten izbor objektivno zbranih podatkov na nivoju države, ki jih bo s
pridom izkoristila za najrazličnejše namene (Kadivec et al., 2011).

Nujno potrebno je uvajanje novih informacijskih sistemov, kar pa je velika
sprememba v razmišljanju, zavedanju in delovanju vseh, ki sodelujejo v procesu
zdravstvene oskrbe. Zato je treba informacijski sistem čim bolj približati
medicinskim sestram, mora pa tudi temeljiti na potrebah uporabnikov in ne sme biti
namenjen samemu sebi.
Izkušnje drugod kažejo, da je za dosego uspešnega sprejema informacijskega sistema
pri medicinski sestri treba:
 aktivno vključiti medicinske sestre že v fazi načrtovanja informacijskega
sistema,
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 na nivoju vodstvenega kadra na oddelku določiti osebo za koordinacijo
uvajanja informacijskega sistema,
 ustanoviti skupino koordinatorjev iz posameznih oddelkov zaradi izmenjave
izkušenj,
 zagotoviti dovolj osebja za pomoč pri implementaciji,
 pripraviti izobraževalni program, ki vključuje tudi razlago za informatizacijo
postopkov, odgovornosti medicinske sestre pri uporabi novega sistema ter
pričakovan vpliv sistema na delo medicinske sestre, zdravstveno nego in
celotno organizacijo,
 izšolati vodilne in izkušene medicinske sestre kot pomoč pri izobraževanju
drugih medicinskih sester (Prijatelj & Črv, 2004).

29

Uporaba sodobne informacijske tehnologije – obremenitev ali podpora pri delu v zdravstveni negi

9 EMIRIČNI DEL
9.1 NAMEN RAZISKAVE
Namen raziskave v magistrski nalogi je predvsem preveriti sprejemanje računalniške
tehnologije in informacijskih sistemov na delovnem mestu medicinskih sester v
izbrani regijski bolnišnici ter ugotoviti, ali jim sodobna informacijska tehnologija pri
njihovem delu pomeni dodatno obremenitev ali jim delo olajša.

9.2 CILJI RAZISKAVE
Cilji raziskave v nalogi so:
 ugotoviti, kakšna so znanja in spretnosti izvajalcev zdravstvene nege na
področju delovanja z računalnikom,
 ugotoviti prednosti in ovire uporabe informacijske tehnologije,
 z analizo ankete ugotoviti mnenja medicinskih sester o uporabi sodobne
informacijske tehnologije na delovnem mestu,
 ugotoviti, ali je uporaba informacijske tehnologije povezana s področjem
strokovnega dela medicinskih sester.

9.3 HIPOTEZE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
V magistrski nalogi bomo s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika skušali
potrditi ali zavrniti naslednjo hipotezo:
1. Več kot 80 % zaposlenim v zdravstveni negi predstavlja sodobna
informacijska tehnologija oviro pri njihovem delu.
Z raziskovalno študijo bomo želeli odgovoriti na naslednji raziskovalni vprašanji.
1. Kako uporaba informacijske tehnologije v zdravstveni negi spremeni, bodisi
olajša ali ovira delo medicinskih sester?
2. Koliko manj časa imajo medicinske sestre za kakovostno opravljanje dela
zaradi povečanega obsega dela na račun dela z računalnikom in zakaj?
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9.4 METODE IN METODOLOGIJA
V magistrskem delu smo uporabili kvantitativno metodologijo. V raziskavo smo
zajeli podatke, ki smo jih pridobili na osnovi razdeljenih anketnih vprašalnikov
odprtega in zaprtega tipa. Anketni vprašalnik je sestavljen iz dveh delov: prvi del
vsebuje demografska vprašanja (o spolu, starosti, izobrazbi in delovni dobi), drugi
del pa se nanaša na delo z računalnikom in informacijskim sistemom. Pri oblikovanju
smo se upirali na teoretične predpostavke, predstavljene v teoretičnem delu v
poglavju o razvoju informacijske tehnologije v zdravstveni negi. Pridobljene podatke
smo oblikovali v podatkovno preglednico (bazo), v statističnem programu SPSS
20.0. Za odgovore na raziskovalna vprašanja smo uporabili deskriptivno statistiko, za
vizualizacijo drugih podatkov pa smo uporabili Microsoft Office Excel in Microsoft
Office Word.
Pridobljene rezultate iz naše raziskave bomo na podlagi pregleda literature primerjali
z rezultati drugih in tujih študij.

9.5 RAZISKOVALNI VZOREC IN OKOLJE
Raziskavo smo izvedli na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti, kjer se uporablja
informacijski bolnišnični sistem, ki vsebuje potrebne module za delovanje in
opravljanje bolnišničnih oddelkov. Začetek anketiranja je bil v mesecu septembru
2014, zaključili pa smo ga v mesecu oktobru 2014. Anketni vprašalnik je bil
razdeljen na naslednje oddelke: na travmatološki oddelek 15 vprašalnikov, na
oddelek za hematologijo in onkologijo 10 vprašalnikov, na oddelek za angiologijo,
endokrinologijo in revmatologijo 10 vprašalnikov, na oddelek za žilno kirurgijo 5
vprašalnikov, na oddelek za abdominalno kirurgijo 10 vprašalnikov in na
dermatovenerološki oddelek 10 vprašalnikov.
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9.6 PREDVIDENE OMEJITVE IN PREDPOSTAVKE
Raziskava je temeljila na naslednjih predpostavkah:
 pisanje magistrske naloge je temeljilo na znanju, pridobljenem v času študija,
in na podlagi študija literature, navedene v magistrski nalogi,
 raziskovalni del naloge je napisan po resničnih analizah, ki smo jih pridobili s
pomočjo anonimne ankete.
Raziskava je bila zaradi omejitve avtorice v času raziskovanja omejena le na
medicinske sestre, zaposlene na sekundarni ravni zdravstva, v izbrani regijski splošni
bolnišnici. Zaradi naraščanja števila anket, zmanjševanja delovnih mest za
medicinske sestre, preobremenjenosti na delovnem mestu predpostavljamo
nepopolno izpolnjene anketne vprašalnike, predvsem pri vprašanjih odprtega tipa.
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10 REZULTATI
Razdeljen anketni vprašalnik je izpolnilo 60 oseb, od tega 53 (88,3 %) žensk in 7
(11,7 %) moških. Največ oseb, to je 27 (45 %), je bilo starih od 31 do 40 let, 17 oseb
(28,3 %) je bilo starih od 41 do 50 let, 13 oseb (21,7 %) od 21 do 30 let, 3 osebe (5
%) so bile starejše od 50 let. 33 zaposlenih (55 %) ima končano srednjo šolo, 23
(38,3 %) visoko strokovno šolo in 4 anketiranci (6,7 %) imajo pridobljeno
univerzitetno izobrazbo (Graf št. 1–3).
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Graf št. 3: Izobrazba
Največ zaposlenih, to je 7 oseb (11,7 %), ima 15 let delovne dobe, po 1 zaposlen (1,7
%) ima 19, 27, 29, 30 in 35 let delovne dobe, po 2 osebi (3,3 %) imata 1, 4, 9, 14, 23,
24, 26, 28 in 33 let delovne dobe, po 3 zaposleni (5 %) imajo 2, 7, 8, 10, 21 in 22 let
in po 4 zaposleni (6,7 %) imajo 5 in 12 let delovne dobe.
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Graf št. 4: Delovna doba
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Od vseh zaposlenih ima 35 oseb (58,3 %) naziv srednja medicinska sestra oziroma
tehnik zdravstvene nege, 19 zaposlenih (31,7 %) ima naziv diplomirana medicinska
sestra, 3 osebe (5 %) so glavne medicinske sestre, 2 (3,3 %) delata s citostatiki in 1
oseba (1,7 %) dela v operacijski sobi.
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Graf št. 5: Delovno mesto
Drugi del anketnega vprašalnika se nanaša na delo z računalnikom in bolnišničnim
integriranim informacijskim sistemom.
S pomočjo raziskave smo ugotovili, da 49 zaposlenih (81,7 %) nima odpora
uporabljati računalnik, 10 zaposlenih (16,6 %) ima samo malo odpora uporabljati
računalnik in samo 1 oseba (1,7 %) z odporom uporablja računalnik pri svojem delu.
Od vseh anketiranih 58 oseb (96,7 %) uporablja računalnik pri svojem delu
vsakodnevno, 2 zaposlena (3,3 %) pa le občasno.
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Graf št. 6: Uporabljanje računalnika

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Vsakodnevno (58) 96,7 %
Občasno (2) 3,3 %
Ne uporabljam (0) 0 %

1

Graf št. 7: Pogostost uporabljanja računalnika
Nadalje smo v raziskavi ugotavljali, kakšno je mnenje zaposlenih v izbrani bolnišnici
o uporabi sodobne informacijske tehnologije. 51 zaposlenih (85 %) je mnenja, da
uporaba sodobne informacijske tehnologije na delovnem mestu služi bolj za pomoč,
ne pa kot dodatna obremenitev in ovira pri delu, 9 zaposlenih (15 %) pa se s to
trditvijo ne strinja. Pri tem 32 oseb ali dobra polovica anketiranih (53 %) ocenjuje
uvedbo sodobnih računalniških programov v svoje delo kot dobro, 9 zaposlenih (15
%) to ocenjuje z oceno zelo dobro, 8 oseb (13 %) z odlično, 7 oseb (12 %) je
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mnenja, da se ni nič bistveno spremenilo, 4 zaposleni (7 %) pa z uvedbo novih
informacijskih programov niso zadovoljni.
Tabele 2 x 2 - test hi-kvadrat (χ2)
Tabela 1: Moški vs. ženske
ženske
Se strinjam

moški

Skupaj vrstice

44 (45.31) 9 (7.69) 53

Se ne strinjam 9 (7.69)

0 (1.31) 9

Skupaj stolpci 53

9

62 (Skupaj)

χ2 = 1.7878, p = 0.181191

Tabela 2: Srednje vs. diplomirane medicinske sestre (SMS vs. DMS)
SMS

DMS

Skupaj vrstice

Se strinjam

27 (28.29)

22 (22.03)

50

Se ne strinjam

6 (4.71)

3 (3.97)

9

Skupaj stolpci

33

26

59 (Skupaj)

χ2 = 0.996, p = 0.318269

Tabela 3: Starost ≥ 40 let vs. starost < 40 let
≥ 40 let
Se strinjam

< 40 let

Skupaj vrstice

15 (16.67) 30 (28.33) 45

Se ne strinjam 5 (3.33)

4 (5.67)

9

Skupaj stolpci 20

34

54 (Skupaj)

χ2 = 1.5882, p = 0.207578
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INTERPRETACIJA
Pogostost odgovorov (»se strinjam«) se ni statistično značilno razlikovala niti glede
na spol niti glede na izobrazbo (srednje vs. diplomirane medicinske sestre) niti glede
na starost (≥ ali < 40 let), zato hipoteze ne moremo potrditi:
-

9/9 oziroma 100 % moških in 44/53 oziroma 83 % žensk je odgovorilo »se
strinjam«, razlika ni bila statistično signifikantna (p = 0,181191);

-

27/33 oziroma 81 % srednjih in 22/26 oziroma 84,6 % diplomiranih
medicinskih sester je odgovorilo »se strinjam«, razlika ni bila statistično
signifikantna (p = 0,318269);

-

15/20 oziroma 75 % starih 40 let in več ter 30/34 oziroma 88 % mlajših od 40
let je odgovorilo »se strinjam«, razlika ni bila statistično signifikantna (p =
0,207579).
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Graf št. 8: Sodobna informacijska tehnologija, pomoč ali ovira

38

Uporaba sodobne informacijske tehnologije – obremenitev ali podpora pri delu v zdravstveni negi

60
Nisem zadovoljen (4) 7 %

50

Enako kot prej (7) 12 %
40

Dobro (32) 53 %

30

Zelo dobro (9) 15 %

20

Odlično (8) 13 %

10
0
1

Graf št. 9: Ocena uvedbe računalniških programov
V nadaljevanju raziskave smo vprašali zaposlene tudi o tem, kaj so pričakovali od
uvedbe novih informacijskih programov. Na voljo so imeli več možnih odgovorov,
pri tem so najpogosteje odgovorili, da so najbolj pričakovali manj papirnega dela (47
odgovorov), sledi odgovor o pričakovanju hitrejšega dela (21 odgovorov), 13 jih je
pričakovalo zmanjšanje delovne obremenitve in 4 zanesljivejše delo in opravljanje
več strokovnega dela.
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Graf št. 10: Pričakovanja glede novih računalniških programov
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V raziskavi smo ugotovili, da kar 36 zaposlenih (60 %) uporablja računalnik za
administrativno-tehnična dela in 24 oseb (40 %) za strokovna dela v zdravstveni
negi. Slednji uporabljajo računalnik za naročanje lekarne, perila in sanitetnega
materiala, za naročanje laboratorijskih preiskav za bolnike in ustrezne prehrane
oziroma diete, za vnašanje bolnikov v ustrezno kategorizacijo, vnašanje stopnje
ogroženosti bolnikov za nastanek razjede zaradi pritiska in ocene tveganja za padce,
iskanje prejšnjih izvidov in starejših obravnav bolnikov pri drugih specialistih ter za
tiskanje napotnic in delovnih nalogov.
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Graf št. 11: Področje dela na računalniku
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Graf št. 12: Področja uporabe računalnika
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Zanimalo nas je tudi, kaj zaposlenim predstavlja največjo oviro pri uporabi sodobne
informacijske tehnologije na delovnem mestu. Največ zaposlenih, to je 32 (53,3 %),
je odgovorilo, da jim največjo obremenitev predstavlja povečana delovna
preobremenjenost, 12 oseb (20 %) je mnenja, da je to neustrezna tehnična podpora,
10 zaposlenih (16,6 %) je mnenja, da imajo na delovnem mestu premalo
računalnikov, 6 oseb (10 %) pa zatrjuje, da imajo za to premalo znanja. Zaposleni
imajo na svojem delovnem mestu dostop do integriranega informacijskega sistema
(56 odgovorov), interneta (26 odgovorov) ter do interneta in elektronske pošte (12
odgovorov).
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Graf št. 13: Največja ovira za uporabo računalnika
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Graf št. 14: Vrste aplikacij na delovnem mestu
Naslednja dva vprašanja sta se nanašala na znanje zaposlenih o uporabi
bolnišničnega integriranega informacijskega sistema. 39 zaposlenih (65 %) je trdilo,
da jim delodajalec ni nudil ustreznega izobraževanja o uporabi informacijskega
sistema, 21 oseb (35 %) pa jih je navedlo, da je delodajalec poskrbel za ustrezno
izobraževanje. Največ zaposlenih, to je 40 oseb (66,6 %), je največ znanja dobilo od
sodelavcev, 5 zaposlenih (8,3 %) je največ znanja dobilo samo od nadrejenega, 15
oseb (25 %) pa je svoje znanje pridobilo od sodelavcev in nadrejenih.
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Graf št. 15: Izobraževanja za uporabo integriranega informacijskega sistema
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Graf št. 16: Prejeto znanja o informacijskem programu
Nadaljnji sklop treh vprašanj se je nanašal na delo medicinske sestre z računalnikom
in delo z bolnikom. Kar 54 zaposlenih (90 %) je mnenja, da sodobna informacijska
tehnologija ne poveča učinkovitosti dela in zaradi tega ne ostane več časa za bolnika,
6 oseb (10 %) je mnenja, da imajo zaradi uporabe informacijske tehnologije več časa
za delo z bolnikom. 31 medicinskih sester (51,6 %) je ocenilo, da imajo zaradi
uvedbe informacijske tehnologije in novih programov do ene ure manj časa za stik z
bolnikom, 21 oseb (35 %) je ocenilo, da imajo od ene do dve uri manj časa, 4 osebe
(6,6 %) so ocenile, da porabijo več kot dve uri časa in prav tako 4 osebe (6,6 %) so
mnenja, da jim ostane več časa za delo in stik z bolnikom. Na vprašanje, koliko manj
časa potrebujete za dokumentiranje zdravstvene nege zaradi uvedbe informacijske
tehnologije, je največ, 38 medicinskih sester (63,3 %), odgovorilo, da v bistvu
potrebujejo več časa za dokumentiranje zaradi dvojnega dela (beleženje najprej na
papir in nato še vnašanje v računalnik), 18 oseb (30 %) je mnenja, da je enako kot
prej in samo 4 osebe (6,7 %) ocenjujejo, da potrebujejo približno eno uro manj časa
za dokumentiranje procesa zdravstvene nege.
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Graf št. 17: Sodobna informacijska tehnologija poveča učinkovitost del
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Graf št. 18: Pomanjkanje časa za stik z bolnikom
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Graf št. 19: Manj porabljenega časa za dokumentiranje
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Na odprto vprašanje o največjih prednostih uporabe sodobne informacijske
tehnologije so si odgovori sledili po pogostosti: največjo prednost vidijo zaposleni v
enostavnem dostopu do izvidov in drugih pomembnih informacij o bolniku, nato
sledi takojšen prenos in zanesljivost informacij, ureditev bolnika na enem mestu,
hitrejše delo, manj napak, sistematičnost in na zadnjem mestu manj papirnega dela.

Enostaven dostop do
bolnikovih podatkov (42)
Takojšen prenos
informacij (35)
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Graf št. 20: Največje prednosti IKT
Na vprašanje o največjih slabostih uporabe sodobne informacijske tehnologije so
zaposleni odgovorili, da imajo zaradi nje dvojno delo in več dela ob sprejemu
bolnika, manj časa za bolnika, premalo kadra, premalo računalnikov in problem
izpada programov zaradi preobremenjenosti sistema in tudi nepopolni programi,
dodatna obremenitev, pomanjkanje znanja ter negativen vpliv na zdravje (slabšanje
vida).
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Graf št. 21: Največje slabosti IKT
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11 RAZPRAVA
Najpomembnejše so prave in pravočasne informacije. Negovalno osebje in zdravniki
morajo imeti vedno in povsod dostop do diagnoz, izvidov, poročil o operacijah in
celotne zdravstvene anamneze, da pri obravnavi bolnikov lahko kar najbolje
izkoristijo možnosti sodobne medicine in zdravstvene nege. Pomemben pogoj za to
je najsodobnejša informacijska in komunikacijska tehnologija (Pedevilla, 2014).
Raziskava o položaju informatike v zdravstveni negi v Sloveniji, ki se je izvajala leta
2003, kaže, da predstavlja največjo oviro pri razvoju informatike v zdravstveni negi
neustrezna strojna in programska oprema, pomanjkljivo znanje medicinskih sester na
področju informatike, nezaupanje v »računalnike«, neenoten informacijski sistem za
potrebe zdravstvene nege za področje Slovenije in omejena finančna sredstva (Hren,
2003).
Med zaposlenimi se vse bolj ugotavlja upor proti spremembam iz tradicionalnih
postopkov v nek nov način dela, hkrati pa je tudi opaziti strah pred neznanim
(Prijatelj & Črv, 2003).
Z rezultati naše raziskave ugotavljamo visoko stopnjo zadovoljstva uporabe sodobne
informacijske tehnologije, saj 32 oseb ali dobra polovica anketiranih (53,3 %)
ocenjuje uvedbo sodobnih računalniških programov v njihovo delo kot dobro, 9
zaposlenih (15 %) to ocenjuje z oceno zelo dobro, 8 oseb (13,6 %) pa celo z odlično.
Tako smo na podlagi raziskave odgovorili na raziskovalni vprašanji in ovrgli
postavljeno hipotezo.

Hipoteza 1
Trdimo, da več kot 80 % zaposlenim v zdravstveni negi predstavlja sodobna
informacijska tehnologija oviro pri njihovem delu.
Na grafičnem prikazu dobljenih podatkov anketnega vprašalnika lahko ovržemo
postavljeno hipotezo, saj lahko vidimo, da je 51 zaposlenih (85 %) mnenja, da
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uporaba sodobne informacijske tehnologije na delovnem mestu služi bolj za pomoč,
na pa kot dodatna obremenitev in ovira pri njihovem delu. Le 9 oseb (15 %) se strinja
z izjavo, da jim sodobna informacijska tehnologija predstavlja oviro pri opravljanju
njihovega strokovnega dela.
Istočasno smo odgovorili tudi na dve zastavljeni raziskovalni vprašanji, ki pa v
nasprotju z ovrženo hipotezo pokažeta, da sodobna informacijska tehnologija
spreminja delo medicinske sestre.
Raziskovalno vprašanje 1
Kako uporaba informacijske tehnologije v zdravstveni negi medicinskim sestram
spremeni, bodisi olajša ali ovira njihovo delo?

Iz rezultatov ankete lahko trdimo, da informacijska tehnologija spreminja delo
medicinskih sester, saj lahko iz njihovih odgovorov vidimo, da kar 36 zaposlenih (60
%) uporablja računalnik za administrativno-tehnična dela. To pomeni, da so
medicinske sestre pogosto obremenjene z nalogami, ki ne sodijo ravno v njihov
delokrog in predstavljajo odmik od osnovnega poslanstva in dela poklica medicinske
sestre, in to je delo z bolnikom.
Raziskovalno vprašanje 2
Koliko manj časa imajo medicinske sestre za kakovostno opravljanje dela zaradi
povečanega obsega dela z računalnikom in zakaj?
Na osnovi odgovorov iz anketnega vprašalnika lahko vidimo, da je uvedba
informacijske tehnologije in vedno novih informacijskih sistemov v njihova delovna
mesta povzročilo opravljanje dvojnega dela, saj je 38 zaposlenih (63,3 %) mnenja, da
najprej beležijo podatke na papir, nato jih vnašajo še v računalniški sistem. Na ta
način imajo manj časa za strokovno delo z bolnikom, saj je 31 medicinskih sester
(51,6 %) ocenilo, da imajo zaradi uvedbe informacijske tehnologije in novih
programov do ene ure manj časa za stik z bolnikom, 21 oseb (35 %) je ocenilo, da
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imajo od ene do dve uri manj časa, 4 osebe (6,6 %) so ocenile, da imajo več kot dve
uri manj časa za bolnika.
Tudi Moody (2004) v svojem prispevku ugotavlja, da je, kljub temu da se
medicinskim sestram ni zdelo, da se je njihova delovna obremenitev z uporabo
elektronskega zdravstvenega zapisa zmanjšala, velika večina mnenja, da pa je
elektronsko vodenje dokumentacije zdravstvene nege poskrbelo za izboljšanje oskrbe
bolnikov in poskrbelo za večjo varnost in zasebnost bolnikov.
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12 SKLEP
V teoretičnem delu magistrske naloge smo se osredotočili na predstavitev razvoja
informacijske tehnologije v zdravstveni negi, razvoja informacijskih sistemov v
Sloveniji in podatke primerjali s tistimi iz tujine. Bistvo naloge pa predstavlja
raziskava, ki je bila izvedena v izbrani regionalni bolnišnici med zaposlenimi v
zdravstveni negi in s pomočjo katere smo ovrgli postavljeno hipotezo ter odgovorili
na postavljeni raziskovalni vprašanji.
Skozi nalogo smo ugotovili, da ima zdravstvena nega na področju informacijske
tehnologije še veliko neizkoriščenega potenciala v smislu izboljšanja informacijskih
sistemov, poenostavitve informacijskih sistemov, razbremenitve zaposlenih v
zdravstveni negi in učinkovitejše beleženje negovalnih postopkov. S tega vidika je
izredno pomembno vključevanje končnih uporabnikov, v tem primeru medicinskih
sester, v ustvarjanje in oblikovanje nove informacijske tehnologije za področje
zdravstvene nege.
Prav tako je treba poudariti, da je izobraževanje zaposlenih v zdravstveni negi, ki
uporabljajo informacijske sisteme, enako pomemben dejavnik kot razvoj sistemov
samih, saj bodo le izobraženi uporabniki lahko popolnoma izkoristili dane prednosti
posameznih informacijskih sistemov.
Za zaključek bi izpostavili dejstvo, da nam bo informatika v zdravstveni negi v
marsičem olajšala delo, vendar kljub informatizaciji procesov v zdravstveni negi ne
smemo v odnosu do bolnika pozabiti na topel stisk roke in prijazen pogled. Ne sme
se nam zgoditi, da bi v vsej poplavi dela z računalnikom bolnik opazil le našo
prizadevnost pri delu z njim, pri tem pa se bo on počutil slabo, ker zanj ne bomo
imeli več časa.
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Priloga 1: Anketni vprašalnik

SPLOŠNA VPRAŠANJA
1. Spol
a) moški
b) ženski
2. Starost
a) do 20 let
b) 21–30 let
c) 31–40 let
d) 41–50 let
e) več kot 50 let
3. Stopnja izobrazbe
a) srednja
b) višja
c) visoka strokovna
d) univerzitetna ali več
4. Delovna doba na področju zdravstvene nege
_______________let
5. Naziv Vašega delovnega mesta
_____________________________________________________

VPRAŠANJA O DELU Z RAČUNALNIKOM
6. Ali imate odpor uporabljati računalnik?
a) ne
b) samo malo
c) da
d) zelo veliko
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7. Kako pogosto uporabljate računalnik pri svojem delu?
a) vsakodnevno
b) občasno
c) ne uporabljam
8. Sodobna informacijska tehnologija je bolj pomoč kot ovira pri zdravstveni
negi.
a) se strinjam
b) se ne strinjam
9. Kako ocenjujete uvedbo sodobnih računalniških programov v vaše delo?
a) nisem zadovoljen/na
b) enako je kot prej
c) dobro
d) zelo dobro
e) odlično

10. Od uvedbe novih računalniških programov v moje delo sem pričakoval/a:
a) hitrejše delo
b) zanesljivejše delo
c) manj »papirnega dela«
d) več strokovnega dela
e) zmanjšanje delovne obremenitve
11. Za katera dela imate največ dela na računalniku?
a) administrativno-tehnična dela
b) strokovna dela v zdravstveni negi
c) drugo:______________________________________________
11a. Če uporabljate računalnik za strokovna dela, naštejte področja
uporabe.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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12. Kaj vam predstavlja največjo oviro za uporabo informacijske tehnologije
na delovnem mestu?
a) pomanjkanje računalnikov na delovnem mestu
b) delovna obremenitev
c) neustrezna tehnična podpora
d) pomanjkanje znanja
drugo:________________________________
13. Do katerih aplikacij imate dostop na vašem delovnem mestu?
a) internet
b) elektronska pošta
c) samo integrirani informacijski sistem (BIRPIS)
drugo: _____________________________________________________
14. Ali vam delodajalec nudi ustrezna računalniška izobraževanja za uporabo
integriranega informacijskega sistema?
a) da
b) ne
15. Od koga ste prejeli ustrezna znanja za delo integriranega informacijskega
sistema?
a) od sodelavcev
b) od nadrejenega
drugo:_________________________________________________________
16. Ali menite, da se s sodobno informacijsko tehnologijo poveča učinkovitost
medicinskih sester pri zdravstveni negi in tako ostane več časa za pacienta?
a) da
b) ne
17. Ocenite, koliko manj časa imate za direkten stik s pacientom zaradi uvedbe
informacijske tehnologije.
a) do ene ure
b) eno do dve uri
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c) več kot dve uri
d) ostane mi več časa za pacienta
18. Ocenite, koliko časa manj potrebujete za dokumentiranje procesa
zdravstvene nege zaradi uvedbe informacijske tehnologije.
a) približno eno uro manj časa
b) enako kot prej
c) porabim več časa zaradi dvojnega dela (papirna oblika in računalniška
oblika)
19. Naštejte tri največje prednosti uporabe računalnika in IKT pri delu
medicinske sestre.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
20. Naštejte tri največje slabosti uporabe računalnika in IKT pri delu
medicinske sestre.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

