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Na dogodku posredovane vsebine, informacije in stališča so avtorjeva in ne odražajo nujno stališča ali mnenja EU.



Zakaj je potrebno raziskovanje v zdravstveni negi?

- ranljive skupine prebivalstva,(otroci, starostniki, nosečnice itd..),

- bolni in poškodovani  ljudje,

- nova strokovna spoznanja  (v zdravstveni negi, medicini, 

tehnologiji, farmaciji, psihologiji itd),

- družbene spremembe (npr. življenje v mestih, staranje 

prebivalstva),

- zdravstvena nega je vse bolj pod drobnogledom (uporabnikov 

storitev in njihovih svojcev, plačniki storitev, družba itd..).

- nenehna težnja k izboljšavam,

- izboljšanje zadovoljstva uporabnikov in izvajalcev storitev 

zdravstvene nege.



RAZISKOVALNA METODOLOGIJA:

Sistem metod in principov, ki se uporabljajo za raziskave na 

določenem področju.

Običajno delimo raziskovalne metode v dve večji skupini:
Kvalitativne raziskave

Kvantitativne raziskave

Vse bolj razširjene so tudi mešane raziskovalne metode (mixed 

methods / triang

Poskušamo zajeti čim večji vzorec na podlagi katerega sklepamo o 

celotni populaciji.



PRIMER RAZISKOVANJE V ZDRAVSTVENI NEGI / PODROČJE NUJNE 

MEDICINSKE  POMOČI

Osredotočili smo se na  eno  izmed najnujnejših stanj v zdravstvu. To 

je pojav nenadnega srčnega zastoja pri odrastli osebi. 



V raziskavi želimo ugotovili ustrezne zmogljivosti, znanje in pripravljenost zdravstveno

negovalnega osebja na tovrstne dogodke.

S kvalitativnimi metodami pa lahko ugotovimo odnos, prepričanje, etične vidike, stresorje

itd.. študentov zdravstvene nege in že zaposlenih medicinskih sester s katerimi se srečujejo,

oz. jih pričakujejo, v dani situaciji.

-OPREDELITEV PROBLEMA: 

- Letno prizadene  okoli 30 do 55 oseb na 100.000 ljudi.  Povprečno preživetje pa znaša manj kot 8 % .

- Najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji so bolezni srca in ožilja. 

- V Sloveniji vsak dan doživi srčni zastoj približno deset ljudi.

- Od teh jih polovica umre takoj; cca. 5 -6 smrti dnevno. 





Pregled literature!



KVALITATIVNA METODOLOGIJA RAZISKOVANJA



Potek kvalitativne raziskave:

-Osebni intervju („face to face“).

-Odprt intervju  (oz. delno strukturiran).

-Predmet analize bodo prepisi intervjujev.

-Pred glavno raziskavo bo opravljena pilotna študija na manjšem 

številu respondentov z namenom preučitve metode dela in testiranja 

anketnega vprašalnika.

Z raziskavo bomo želeli priti do  poglobljenega  razumevanja občutkov 

ob izvajanju DPO.

VPLIV NTS NA IZVEDBO DPO ?!



Kriteriji za evalvacijo raziskovalnega procesa:

Zanesljivost raziskave: 

Bomo zagotovili  na sledeč način: raziskovalni postopek do te mere, da bodo bralci lahko sledili 

miselnemu procesu raziskovalca in njegovim  zaključkom. Posledično pa bodo lahko izvajali lastno 

presojo o zanesljivosti izvedene raziskave. 

Objektivnost raziskave:  

Bomo zagotovili s tem, da bomo strogo usmerjeni na predmet raziskovanja. Ob tem bomo, kot 

raziskovalci  izključili lastne subjektivne občutke, izkušnje itd in ne bomo vplivali na respondente. 

Splošnost raziskave:

Pomeni, da ugotovitve do neke mere veljajo za širšo populacijo, kot je bila preučevana in jo je možno 

posplošiti na širšo populacijo (Hlebec, et al., 2009).

Pridobljene podatke iz raziskave, v katero bodo vključene medicinske sestre, bo mogoče  posplošiti na 

isto populacijo, zagotovo pa ne na splošno populacijo.



Prenosljivost raziskave: 

Namesto možnosti posploševanja bomo zagotovili  možnost prenosljivosti v druge podobne situacije. Le 

to je moč doseči s podrobnim opisom konteksta, v katerem smo prišli do določenih  ugotovitev.  To 

bralcem omogoča presojo o možnem prenosu raziskave v neko drugo okolje. Rezultati morajo biti 

konsistentni (trdni) in ponovljivi  (Lincoln, Guba, 1985, Hlebec, et al., 2009).

Potrjevanje : 

Zagotovili bomo ustrezen  nivo nevtralnosti. Raziskava bo delno oblikovana tudi  iz strani respondentov in 

ne bo pod vplivom raziskovalčeve motivacije, interesov ali pristranskosti.  Zagotovili bomo tudi 

transparenten opis  vseh »korakov« v celotnem procesu raziskovanja od začetka do zaključka raziskave. 

Za sprotno potrjevanje bomo uporabili tudi metodo refleksivnosti, s katero bomo sprotno preverjali in 

ugotavljali zbrane podatke.

Natančnost raziskave bomo zagotovili z odsotnostjo dvoumnosti in nedorečenosti.

Veljavnost raziskave: 

Bomo zagotovili z doslednim sledenjem preučevanja zastavljenega namena raziskave in  dosledno 

uporabo ustrezne metode analize podatkov Z raziskavo moramo dosledno meriti to, kar smo nameravali 

meriti . Zagotoviti moramo zaupanje v dobljene podatke.



Etični vidik:

Ob uporabi fenomenološkega pristopa k raziskovanju je potrebno vzeti v obzir nekaj  etičnih načel, 

katerim je potrebno slediti. 

• Raziskovanec mora pristati na sodelovanje v raziskavi. 

• V bistvu je nemogoče vedeti kaj (rezultati, podatki, vedenje itd..) se bo dogajalo tekom raziskovanja 

(npr. intervju), zato smo dolžni dopustiti fleksibilnost tekom raziskovanja.

• Anonimnost raziskovanca mora bito 100% zagotovljena.

• Pri predstavi podatkov morejo biti le ti predstavljeni v takšni obliki, da so podatki točni in odražajo 

resnično stanje.

• Prepis podatkov je potrebno narediti v čim krajšem času od poteka intervjuja.

• Če je možno naj raziskovanci dobijo možnost ponovnega intervjuja, kjer se še dodatno osvetlijo 

določene teme, ob tem pa tudi podebatiramo o morebitnih neustrezno razumljenih pojmih iz 

prejšnjega intervjuja.



Primer raziskovalne teme:

Doživljanje oživljanja članov reanimacijskih ekip!

- Kdo?           - Kdo odloča?

- Kdaj?             - Je starost pomembna?   

- Kje?                - Oživljanje zaradi darovanje organov?

- Zakaj?              - Kaj bi si vi želeli na mestu bolnika?

- Kako?                  - Pravne posledice naših ravnanj?

- S čim?                 - Nestrinjanje z odločitvami vodje tima?

- Koga?                   - Poznam osebo, ki jo oživljamo!

- Koga ne?               - Ali smo vse naredili pravilno?     

- Kdaj končati?        - Kaj bi še lahko storili bolje?

Dovolj imam vsega, grem domov!!



Zaključek!

- Raziskovanje v ZN je pomembno, ker delamo z ljudmi, ker lahko 

nadgradimo večino naših delovnih procesov in ker spremembe 

rezultirajo dvig kvalitete naših storitev.

- Omenjeno pa je vidno na številnih področjih (boljše zdravje 

ljudi, zmanjšani stroški v zdravstvu, dvig zadovoljstva  bolnikov 

in zdravstvenega osebja  itd.).


