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POVZETEK 

Živimo v �asu, ko zunanji okoljski dejavniki ob�utno vplivajo na zdravje �loveka. Posledi�no 

v medicinskih krogih zaznavajo pove�an porast umrljivosti zaradi nenadnega sr�nega zastoja. 

V primeru sr�nega zastoja lahko ponesre�encu pomagamo samo z reanimacijo. Reanimacija 

je postopek, s katerim rekonstruiramo osnovne življenjske funkcije preko spodbujanja dihanja 

in rednega delovanja sr�ne �rpalke za oskrbo telesnih organov s krvjo in kisikom. Za 

rekonstrukcijo življenjskih funkcij ima bistveno vlogo dejavnik ravnanja s tehnologijo. 

Namen magistrske naloge je ugotoviti trenutno stanje na terenu, preveriti razpoložljivost 

tehnologije ter dovzetnost uporabnikov in zdravstvenega osebja za uporabo tehnologije. 

Posledi�no smo izvedli znanstveno raziskavo, izluš�ili »indeks uporabnosti« na podro�ju 

ravnanja s tehnologijo v procesu reševanja življenj v primeru sr�nega zastoja. 

Klju�ne besede: sr�ni zastoj, defibrilator, tehnologija, indeks uporabnosti tehnologij, mobilne 

aplikacije, iRescue. 

SUMMARY 

We live in a time, when exterior environmental factors substantially affect human health and 

therefore the number of mortality rates due to sudden cardiac arrest is increasing. However in 

the case of cardiac arrest we can adequately help the victim on site. In order to perform a 

successful reconstruction of vital functions, it is essential that we effectively excel in the 

reanimation process and that we adequately handle assistive technologies. The purpose of this 

thesis was to examine the current state in the field of execution of life saving processes in the 

event of cardiac arrest, to test the latest available technologies and to check users' and medical 

personnel’s readiness to adopt these technologies. In order to evaluate the effectiveness of 

new technologies we have developed a “technology usability index”, with which we have 

encompassed different aspects of effectiveness. The basis of research was a questionnaire, 

while factor and regression analyses were used to test hypotheses. We have realised that the 

usability index is an adequate standard for measuring technologies' usability in processes of 

saving lives and that mobile applications (iRescue) have an adequate potential to be included 

in these processes and in the emerging network of defibrillators. 

Keywords: Sudden Cardiac Arrest, Defibrilator, Technology, Technology usability index, 

Mobile Application, iRescue. 
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1 UVOD  

Danes živimo v �asu, ko stres, tempo življenja, prehranjevalne navade, omejenost gibanja 

ob�utno vplivajo na zdravje �loveka, »stil življenja« zahteva tudi svoj davek. Posledi�no v 

medicinskih krogih zaznavajo pove�an porast umrljivosti zaradi nenadnega sr�nega zastoja 

(Med.Over.Net 2016). Ta je lahko posledica razli�nih dejavnikov, od nenadne sr�ne 

fibrilacije, šoka, nenadnih alergijskih reakcij, razli�nih bolezenskih, psihosomatskih stanj 

(Vukmirovi� idr. 2015) in raznih nesre� (EMS in Slovenia 2016). V primeru sr�nega zastoja 

lahko ponesre�encu pomagamo samo z reanimacijo (ve� je opisano v strokovni literaturi s 

podro�ja medicine, najve� v publikacijah slovenskega sveta za reanimacijo, npr. SloRS 2015). 

Reanimacija je postopek, s katerim rekonstruiramo osnovne življenjske funkcije preko 

spodbujanja dihanja in rednega delovanja sr�ne �rpalke, ki skrbi za oskrbo telesnih organov s 

krvjo in kisikom (RescueLab 2015). Ponesre�enec je v svojem okolju neposredno izpostavljen 

življenjsko nevarnim situacijam. Proces rekonstrukcije osnovne življenjske funkcije pa je 

odvisen od tega, kako hitro in strokovno izvajamo postopek reanimacije (Fidler in Johnson 

2015). Za bolnika, ki je bil neposredno izpostavljen smrtno nevarnemu stanju, je ponovna 

vzpostavitev osnovnih življenjskih funkcij proces (ustrezen splet aktivnosti in dejanj), odvisen 

od hitre in natan�ne reanimacije. Pri tem se uporablja tudi razli�ne podporne tehnologije, pri 

rekonstrukciji življenjskih funkcij pa je treba ustrezno ravnati s temi tehnologijami. 

Uspešno oživljanje je odvisno od razli�nih dejavnikov (Edomwonyi idr. 2013): znanja, 

sposobnosti, takojšnje reakcije, izvedbe reanimacije, pravilne uporabe razpoložljivih 

medicinskih pripomo�kov, takojšnjega u�inkovitega in racionalnega odziva s pravilno izbiro 

postopkov in protokolov, odvisno od posameznega primera. Za izvajanje procesov oživljanja 

torej potrebujemo ustrezno usposobljeno medicinsko osebje. 

V �asu svojega formalnega izobraževalnega procesa medicinsko osebje pridobi potrebno 

znanje za izvajanje reanimacije. Vendar pa zaradi razvoja novih tehnologij in novih 

medicinskih pripomo�kov na podro�ju reanimacije to znanje postaja pomanjkljivo in ne 

zagotavlja ve� optimalnega ukrepanja. Tehnološki napredek na podro�ju razvoja medicine in 

medicinske opreme, pojavljanje novih spoznanj in novih medicinskih doktrin zato zahteva 

stalno posodabljanje znanja (Do Prado idr. 2016).  

V primeru potrebe po reanimaciji štejejo sekunde. Zato je ob pravilni uporabi in izbiri 

postopkov oživljanja klju�nega pomena za reševanje življenja tudi dejstvo, da mora reševalec 

obvladati teoreti�ne in prakti�ne postopke reanimacije. Ravno to je razlog, da se zahteva od 

zdravstvenega osebja kontinuirano izobraževanje na podro�ju temeljnih postopkov oživljanja 

in defibrilacije (Ploj 2006). Podobno velja tudi za ostale ljudi/laike, ki niso del zdravstvenega 

osebja in ki jim oživljanje ni vsakodnevna praksa. 
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Pri tem pa se pojavi bistveno vprašanje: ali poznamo novo tehnologijo (v nadaljevanju NT), 

ali jo znamo uporabljati, izkoristiti njene prednosti, ali znamo z njo ustrezno ravnati. Vsi 

zdravstveni delavci morajo opraviti preizkuse znanj iz temeljnih postopkov oživljanja (v 

nadaljevanju TPO) v sklopu svojega formalnega izobraževanja. Ve�ina zdravstvenih delavcev 

se dodatno izobražuje samo na svojem specifi�nem podro�ju – specializaciji. Ve�ina 

zdravstvenih delavcev zanemarja TPO, tako zdravniki kot zdravstveni tehniki, še posebej tisti, 

ki opravljajo zasebno prakso. Tehnologija se razvija, prihajajo novi materiali, aparati, 

naprave, skladno s tem se spreminja tudi doktrina v zdravstvu. 

V zadnjih desetih letih so strokovna društva in organizacije v svetu razvili modele za 

usposabljanje in osvežitev znanj na podro�ju reanimacije za zdravstveno in ne-zdravstveno 

osebje/laike (AED-baza Slovenije 2013). Vzporedno pa se je v zadnjih desetih letih razvijala 

tudi mobilna tehnologija. Samo v Sloveniji vsak dan doživi sr�ni zastoj 4–5 ljudi (European 

Rescucitation Council – ERC 2015a). Sr�ni zastoj se zgodi v 70 % izven zdravstvenih 

ustanov, kjer ni usposobljenega zdravstvenega osebja za reševanje. To pomeni, da je 

zaželeno, da se tudi ne-zdravstveno osebje ustrezno usposobi in ima na razpolago tudi 

ustrezno opremo.  

Procesi oživljanja so v Sloveniji obširno strokovno obdelani in standardizirani, tudi podporne 

tehnologije so dostopne. Na razpolago je tehnologija klica na 112, nove tehnologije (na 

primer mobilna aplikacija, kot je iRescue) pa odpirajo nove možnosti za podporo procesom 

reševanja življenj oziroma oblikujejo popolnoma nova vprašanja: ali lahko NT vklju�imo v 

procese reševanja in ali so te tehnologije ustrezno razvite in dovolj prijazne do uporabnikov.  

Klju�na vprašanja so torej:  

• Ali bodo NT pomagale pri u�inkovitosti delovnih procesov? 

• Ali bomo z NT dosegali boljše rezultate in ali vemo, kako jih bo zdravstveno osebje 

sploh sprejelo v svoje delovne procese in z njimi tudi ustrezno ravnalo? 

• Ali je mogo�e z uporabo NT skrajšati reakcijski �as reševalcev ter pove�ati možnost 

preživetja v primeru pojava sr�nega zastoja izven zdravstvenih ustanov? 

• Kakšno je mnenje razli�nih uporabnikov glede zaupanja svojega zdravja tehnologiji 

(defibrilatorju, pametnim telefonom, telemedicini) in ali je mreža javno dostopne podpore 

procesom oživljanja ustrezna za zagotavljanje preživetja v primeru sr�nega zastoja? 

• Kakšna je ustrezna podporna tehnologija za potrebe procesa oživljanja, kako je treba 

ravnati s tehnologijo in ali lahko z uporabo mobilnih aplikacij (na primer iRescue) 

izboljšamo možnost preživetja? 

S temi vprašanji pa prehajamo na nova raziskovalna podro�ja, ki jih ne pokrivata niti 

medicinska niti tehnološka stroka. Gre za vprašanja u�inkovite uporabe tehnologij oziroma 

ravnanja s tehnologijami, saj tehnologija postaja eden od najpomembnejših virov za ve�ino 

organizacij. Svetovne izkušnje kažejo, da je treba znanja in ozko izobrazbo s podro�ja 
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splošnega managementa ali izdelovalnih tehnologij razširiti tudi na podro�je managementa 

tehnologij (Dolinšek idr. 2002). 

Temeljni raziskovalni problem, vezan na ravnanje s tehnologijami (MT), se tako nanaša na 

naslednje vprašanje: »Ali lahko preverimo uporabnost tehnologij pri razli�nih ciljnih skupinah 

uporabnikov?« S stališ�a uporabnikov pa se sprašujemo: »Ali lahko z uporabo MT nudimo 

u�inkovito podporo procesom oživljanja ponesre�encev in s tem dosežemo krajši odzivni �as 

za nudenje temeljnih postopkov oživljanja in defibrilacije?« S tem bi dosegali ve�jo verjetnost 

preživetja v primeru sr�nega zastoja izven zdravstvenih ustanov. 

Za ocenjevanje u�inkovitosti tehnologij potrebujemo dolo�ena merila, s katerimi bomo lahko 

ocenili uporabnosti nove tehnologije. Za ta namen bomo oblikovali »indeks uporabnosti 

tehnologij«, s katerim bomo lahko zajeli vse vidike u�inkovitosti: zaupanje in seznanjenost z 

mobilno tehnologijo, pripravljenost za u�enje, osnovno poznavanje medicinskih dejstev, 

zadnje dosežke na podro�ju medicinskih pripomo�kov, ki se uporabljajo v procesu 

tehnologije oživljanja. Hkrati mora biti model tudi enostaven za nadaljnjo analizo. Zato 

želimo oblikovati eno samo spremenljivko, ki izpolnjuje naštete pogoje.  

Indeks uporabnosti tehnologij je relativno število, ki ga dobimo tako, da primerjamo dva (ali 

ve�) istovrstna podatka. Pri tej definiciji se ne bomo sklicevali na nekega raziskovalca – 

znanstvenika. Metoda je preprosto sinteza znanja, pridobljenega skozi procese u�enja in 

nabiranja izkušenj, razli�nih projektov, raziskav in delovnih nalog. Indeks uporabnosti bo 

orodje, s katerim bomo izvajali in oblikovali ugotovitve na osnovi med seboj odvisnih 

dejavnikov skozi celoten proces raziskave. Na tak na�in bomo prišli do ustreznih zaklju�kov 

naše raziskave. 

Indeks uporabnosti tehnologij mora biti metodološko ustrezen, pregleden in uporaben. Seveda 

moramo izdelati tudi ustrezno metodologijo. Obi�ajen je poudarek na statisti�nih in 

matemati�nih metodah pri obdelavi vsake posamezne spremenljivke (Cirkven�i� 2014). 

Reprezentativen primer uporabe indeksa je Legatum »Prosperity Index« (Legatum Institute 

2015a), ki obravnava 141 držav z 90 spremenljivkami v osmih razli�nih kategorijah 

(gospodarstvo, izobraževanje, podjetništvo in priložnost, upravljanje, zdravje, osebna 

svoboda, varnost in zaš�ita, socialni kapital). S tem indeksom merimo razlike med državami 

ter tako ustvarimo globalni »indeks blaginje«, ki je najboljši pokazatelj razvitosti posamezne 

države glede na ostale.  

Indeks uporabnosti mora biti metodološko ustrezen, pregleden in uporaben. Seveda moramo 

izdelati tudi ustrezno metodologijo, obi�ajen poudarek je na statisti�nih in matemati�nih 

metodah pri obdelavi vsake posamezne spremenljivke (Cirkven�i� 2014). 
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1.1 Namen, raziskovalna vprašanja, cilji, temeljna teza in hipoteze raziskave  

Naloga obravnava temo ravnanja s tehnologijami na dveh ravneh – na teoreti�no-znanstveni 

ravni ter na aplikativno-prakti�ni ravni. Ožje znanstveno podro�je je management tehnologij 

(v nadaljevanju MT). Izraz »management tehnologij« se nanaša tako na posebno znanstveno 

in akademsko disciplino kot na prakso MT v razli�nih organizacijah. Kot znanstvena in 

akademska disciplina je MT zelo mlada disciplina, kot akademska disciplina je nastala v 

demokrati�ni kapitalisti�ni ureditvi v drugi polovici 20. stoletja v ZDA. Razlog za nastanek te 

discipline je bila izguba konkuren�nih prednosti mnogih tradicionalno prevladujo�ih 

ameriških industrijskih panog glede na industrijo drugih držav in vedno hitrejši napredek v 

novih tehnologijah (Štrukelj in Dolinšek 2014). 

Namen raziskave je torej oblikovati ustrezno merilo za merjenje uporabnosti tehnologij in 

analizirati in preveriti možnosti in u�inek uporabe tehnologij, natan�neje – izboljšave procesa 

oživljanja z uporabo mobilnih tehnologij, programskih aplikacij, še posebej pa, kako 

potencialni uporabniki sprejemajo uporabo nove tehnologije. Odgovoriti želimo tudi na 

vprašanja reševalcev, ki jih zanima, ali bo preko uporabe novih pristopov obveš�anja 

omogo�eno skrajševanje odzivnega �asa in pove�anje možnosti za preživetje ponesre�enca. 

Osnovna teza raziskovalne naloge se torej nanaša na splošno razumevanje, da tehnologija in 

u�inkovito ravnanje s tehnologijami izboljšujeta procese oživljanja ponesre�encev, kar 

izboljša možnosti preživetja. Iz tako postavljene teze smo razvili tri klju�ne hipoteze: 

Hipoteza 1:  H1.0: Indeks uporabnosti ni ustrezno merilo za merjenje uporabnosti tehnologij. 

H1.1: Indeks uporabnosti je ustrezno merilo za merjenje uporabnosti tehnologij. 

Hipoteza 2:  H2.0: Obstoje�a tehnologija ne omogo�a procesa oživljanja.  

H2.1: Obstoje�a tehnologija omogo�a proces oživljanja. 

Hipoteza 3:  H3.0: Mobilna aplikacija iRescue ne omogo�a procesa oživljanja.  

H3.1: Mobilna aplikacija iRescue omogo�a proces oživljanja. 

Iz namena in osnovne raziskovalne teze so oblikovani naslednji raziskovalni cilji: 

• ugotoviti, ali je indeks uporabnosti ustrezno merilo za merjenje uporabnosti tehnologij; 

• na osnovi primerjalne analize stanja obstoje�ega procesa oživljanja ugotoviti možnosti za 

integracijo mobilne iRescue aplikacije v proces oživljanja; 

• oblikovanje modela za ocenjevanje uporabnosti tehnologije, identifikacija vplivnih 

dejavnikov ter kazalnikov v procesu oživljanja za integracijo v aplikacijo iRescue; 

• na osnovi testiranja hipotez ugotoviti u�inkovitost uporabe tehnologij in aplikacije 

iRescue v procesu oživljanja; 

• oblikovati usmeritev in napotke za sprejemanje tehnologij in aplikacije iRescue na strani 

potencialnih uporabnikov. 
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1.2 Predvidene metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

Izviren prispevek naloge je v oblikovanju indeksa uporabnosti tehnologij (konkretno za 

uporabnost mobilnih aplikacij oziroma raziskava uporabniških vidikov tehnologije).  

Magistrska naloga je sestavljena iz teoreti�nega in empiri�nega dela. Raziskava je izvedena z 

razli�nimi raziskovalnimi metodami, s katerimi smo uresni�ili zastavljeni namen in cilje 

raziskave – pregled obstoje�e referen�ne literature in strokovnih smernic – uporaba metod 

deskripcije, komparacije, kompilacije in sinteze klju�nih ugotovitev razli�nih ciljnih skupin. 

Za doseganje prvega zastavljenega cilja smo pregledali obstoje�o literaturo s podro�ja procesa 

tehnologije oživljanja ter obstoje�ih metod merjenja kazalnikov kakovosti, ki jih narekujejo 

AHA (American Heart Association 2015a) in ERC (European Rescucitation Council 2015b). 

Ker obravnavamo specifi�en pilotski projekt iRescue na podro�ju reanimacije, imamo težavo 

z dostopnostjo literature. Smo med prvimi, ki postavljamo tako obsežno podro�je reanimacije 

na javno dostopno mobilno platformo. Posledi�no manjka ustrezna literatura, na katero bi se 

lahko naslonili pri iskanju ustreznih rešitev. Gre za pionirsko delo na podro�ju uvajanja 

novih, mobilnih tehnologij na podro�je reanimacije. Obstajajo razli�ne dobre prakse in 

protokoli, ki smo jih predstavili, in sicer tako na podro�ju medicine kot tudi na podro�ju 

mobilne tehnologije – pametnih telefonov. Uporabili smo deskriptivni pristop analiz 

deskripcije, komparacije in sinteze.  

Kako smo oblikovali »indeks uporabnosti«? Iz vsakega sklopa vprašanj smo s faktorsko 

analizo ugotovili strukturo povezanosti, ki je osnova za postavitev pravilnega regresijskega 

modela. Najbolj pomembne trditve smo postavili za odvisno spremenljivko, manj pomembne 

pa za neodvisne. Tako smo dobili ocenjeno regresijsko ena�bo, s katero lahko izra�unamo 

»indeks uporabnosti«, ki vpliva na proces uvajanja tehnologije oživljanja za vsakega 

posameznega anketiranca. 

Metoda je kombinacija faktorske analize in multiple regresije. V naši raziskavi smo uporabili 

podoben, konceptualno enak pristop, kot je bilo to narejeno pri »Prosperity Index« (Legatum 

Institute 2015a). Z razli�nimi sklopi vprašanj smo merili: poznavanje tehnologije, stopnjo 

obvladovanja tehnologije ter stopnjo zaupanja ciljnih skupin v tehnologijo, ki jo uporabljamo 

pri reševanju življenj. Na ta na�in smo izmerili razlike med ljudmi razli�nih stopenj 

usposobljenosti in dobili posnetek dejanskega stanja v Sloveniji. 

Raziskava temelji torej na empiri�ni analizi odgovorov anketirancev. Anketni vprašalnik je bil 

oblikovan na osnovi teoreti�nih izhodiš�, standardov za procese oživljanja, strokovnih 

napotkov, prakti�nih izkušenj stroke in preverjanja pri splošni javnosti. Na za�etku je bila 

izvedena specifi�na – splošna raziskava na podro�ju poznavanja tehnologij, medicinskega 

dela in izobraževanj. Na osnovi preverjanja ozaveš�enosti splošne javnosti smo pridobili 
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potrebne informacije za razvoj vprašalnika. Vzor�ili smo naklju�no – omejili smo se na bolj 

obiskane lokacije na obmo�ju celotne Slovenije (Interšpar, Le Clerc, Mercator, EuroSpin …).  

Na tak na�in smo ugotovili, kolikšen delež populacije naklju�no izbranega vzorca sploh 

uporablja in obvladuje pametne telefone, TPO in DEFI. S spletnim anketiranjem in preko 

elektronske pošte so bile anketirane naslednje ciljne skupine: koronarni (Koronarno društvo 

Slovenske Istre) in ostali bolniki, zdravstveni delavci in laiki – navadni ob�ani. Osnovna 

podro�ja vprašalnika so poznavanje in uporabnost tehnologije, zaupanje v tehnologijo, njena 

uporaba v medicinske namene.  

V empiri�nem delu naloge smo uporabili metode kvantitativne analize (faktorska analiza, 

regresija). Pri vsakem obravnavanem posamezniku (posami�ni enoti) so bili zajeti naslednji 

vhodni podatki: spol, starost, stopnja izobrazbe, poklic, lokacija – prebivališ�e, stopnje 

uporabnosti mobilne tehnologije, stopnja uporabe SMS, e-pošte, GPS lokacije, stopnja 

zaupanja v sodobno tehnologijo, pripravljenost za u�enje in uporabo novih tehnologij. Na 

osnovi zbranih in obdelanih podatkov na ravni posameznega anketiranca smo s pomo�jo 

kvantitativne induktivne metode na podlagi ugotovitev in opažanj konkretnih dejavnikov 

prišli do splošnih sklepov.  

Naslednji korak smo izvedli s pomo�jo metode sinteze in raziskali – pojasnili dejstva z 

združevanjem, sestavljanjem pridobljenih rezultatov v kompleksno celoto. Za testiranje 

hipotez smo uporabili test razlike aritmeti�nih sredin (ANOVA oziroma test dveh skupin), 

izvedli smo tudi teste konsistentnosti/zanesljivosti ter normalne porazdelitve, ki zagotavljajo 

pravilnost uporabljenih metod.  

V drugem delu analize smo ugotovili u�inkovitost aplikacije iRescue v odvisnosti od spola, 

starostne kategorije, prebivališ�a, stopnje izobrazbe in poklica anketirancev. Analizo 

dejavnikov bomo izvedli s pomo�jo statisti�nih kvantitativnih metod – srednjih vrednosti 

oziroma povpre�ja, analize variance in regresijske analize na podlagi podatkov iz 

postavljenega modela in neodvisne spremenljivke »indeksa uporabnosti«. Za izvedbo analize 

pridobljenih podatkov smo uporabili statisti�ni program SPSS in Excel.  

Za doseganje zadnjega cilja je bila uporabljena metoda deskripcije na podlagi izvedene študije 

primera. Ugotovitve in izsledke raziskave smo posredovali podjetju, v katerem poteka proces 

uvajanja mobilne aplikacije v njeno delovanje. Ugotovitve raziskave so bile sintetizirane in 

usmerjene glede na postavljene raziskovalne cilje, poro�anje je podrobno, popolno in 

predvsem objektivno. Ugotovitve raziskovalne naloge bodo lahko služile managementu 

podjetja kot osnova za nadaljnje odlo�anje o tem, kako, na kakšen na�in in kdaj umestiti 

novost – aplikacijo iRescue – na trg mobilne tehnologije za medicinsko uporabo. 
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1.3 Predvidene predpostavke in omejitve pri izvedbi raziskave 

Pri izvedbi raziskave so bile upoštevane naslednje predpostavke in omejitve: 

• specifi�en »model« raziskave je namenjen izklju�no procesu tehnologije oživljanja; 

• raziskovalni vzorcev zajema �im ve�je število anketirancev, s tem smo se �im bolj 

približamo realnemu stanju na terenu;  

• v raziskavo so bile vklju�ene razne ciljne skupine, ne samo zdravstveni delavci; 

• �asovni vidik ima tu pomembno vlogo, saj management podjetja želi umestiti mobilno 

aplikacijo iRescue v proces tehnologije oživljanja;  

• najve�je tveganje predstavlja zavrnitev mobilne aplikacije iRescue v proces oživljanja pri 

predstavnikih medicinske stroke; zdravstveni delavci se namre� oklepajo preizkušenih in 

ustaljenih metod, novosti sprejemajo samo, �e so v to prisiljeni. 

• opravili bomo le kvantitativno raziskovanje vplivnih dejavnikov pri umeš�anju mobilne 

aplikacije iRescue v proces tehnologije oživljanja;  

• raziskava je bo v splošnem omejena na obmo�je Slovenije, v raziskavo so vklju�eni le 

anketiranci, ki poznajo sodobne tehnologije in temeljne postopke oživljanja ter sr�ne 

bolnike. 
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2 PROCESI OŽIVLJANJA IN PODPORNE TEHNOLOGIJE 

V slovenskem prostoru imamo organizirano službo nujne medicinske pomo�i in službo za 

obveš�anje. Obe službi sta pod nadzorom pristojnih ministrstev. V danem okolju se morata ti 

dve službi osredoto�iti na svoje procese, jih izvajati zanesljivo in u�inkovito. Uspešna 

organizacija procesa oživljanja isto�asno zagotavlja zdravstvene storitve zahtevane kakovosti 

in omogo�a tudi u�inkovito obvladovanje stroškov za izvajanja procesa. 

Management proizvajanja storitev v splošnem pomeni u�inkovito in uspešno ravnati s 

skupino dejavnosti, ki ustvarjajo dobrine in storitve preko pretvarjanja vhodov v izhode 

(Dolinšek in Rozman 2006, 5�7). Splošno definicijo (Dolinšek in Rozman 2006, 5–7) lahko 

za primer procesa oživljanja prilagodimo v naslednjo obliko: management procesa reševanja 

življenj pomeni u�inkovito in uspešno ravnanje s skupino dejavnosti znotraj posameznega 

podpornega procesa s kon�nim ciljem rekonstrukcije življenjskih funkcij – preživetja 

pacienta. 

Pri vsem tem se management v zdravstveni organizaciji sre�uje z organizacijskimi cilji, kot so 

u�inkovitost, zmogljivost in prilagodljivost (Chary 2004, 14). Operativni management mora v 

našem primeru ustrezno ravnati s tehnologijami skozi celoten proces, od za�etka do konca 

reševanja življenja. Pri tem uporablja vse razpoložljive vire in tehnologijo tako, da zagotovi 

najve�jo verjetnost za preživetje ponesre�enca.  

Operativna uspešnost reševanja življenj je povezana tudi z uporabo napredne tehnologije, z 

vpeljavo novih protokolov in tehnik. To privede do ve�je u�inkovitosti in uspešnosti in pri 

reševanju življenj. �im bolj zahtevni postajajo procesi, tem ve�ja mora biti strokovnost dela 

spremljajo�ih dejavnosti in seveda tudi strokovna usposobljenost zaposlenih. Poleg socialnega 

kapitala je �loveški kapital, ki je predvsem znanje, pridobljeno na podlagi izobrazbe in 

izkušenj, najve�je bogastvo v podjetju (Gomezelj Omerzel 2009, 14).

Izboljševanje pogojev dela je odsev spoznanja, da je prispevek zaposlenih vitalnega pomena 

za uspeh podjetja (Greasley 2006, 5). Operativna uspešnost reševanja življenj v celotnem 

procesu je pogojena tudi z nenehnim strokovnim izobraževanjem kadra in s tehnološko 

napredno opremljenostjo vseh v procesu udeleženih oseb. 

2.1 Opis procesa oživljanja 

V Sloveniji je trenutno stanje procesa oživljanja in podpornih tehnologij v ve�ini primerov 

takšno, kot ga vidimo na sliki 1. 
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Slika 1: Celoten proces oživljanja v primeru sr�nega zastoja 

Proces oživljanja je sestavljen iz ve�jega števila podpornih procesov: 

• Klic (klic v sili osebe, ki je našla ponesre�enca) – ta oseba (first responder – FR) preveri 

odzivnost ponesre�enca, �e ponesre�enec ne kaže znakov življenja (se ne odziva), pokli�e 

na center za obveš�anje (112) s stacionarnega ali mobilnega (MOBI) telefonskega aparata 

(pred pojavom mobilne tehnologije je bil v uporabi samo stacionarni telefonski aparat).  

• 112 (Center za obveš�anje) – sprejme klic in posreduje navodila FR, kako naj postopa do 

prihoda nujne medicinske pomo�i, isto�asno center 112 pošlje reševalno vozilo na kraj 

nezgode. 

• TPO (temeljni postopki oživljanja) – FR po navodilih 112 pri�ne s TPO, to izvaja do 

prihoda reševalnega vozila. 

• NMP (nujna medicinska pomo�) – prispe na kraj nesre�e in prevzame izvajanje TPO 

ponesre�enca z vso medicinsko opremo, NMP opravi vse potrebno na kraju nesre�e in 

odpelje ponesre�enca v bolnišnico (H). 

• H (bolnišnica) – ko prispe ponesre�enec z NMP v bolnišnico, preide v procese urgentne 

oskrbe. 

V tako strukturiranem procesu je preživetje ponesre�enca odvisno od nekaterih klju�nih 

dejavnikov: �im prejšnjega posredovanja FR, takojšnjega obveš�anja 112, pravilnega 

izvajanja TPO v najkrajšem �asu, �asa prihoda NMP in prihoda ponesre�enca v H. Skupna 

u�inkovitost oživljanja pri sr�nem zastoju je odvisna od hitrosti in pravilnosti izvajanja 

vsakega posameznega podpornega procesa. V najve�ji meri pa je uspešnost oživljanja 

ponesre�enca odvisna od prihoda FR na kraj nesre�e in takojšnje in pravilne izvedbe TPO.  

V povezavi s tem medicinska stroka ugotavlja, da je poleg obvladovanja TPO v procesu 

reševanja življenj tudi nujno potreben pripomo�ek defibrilator (DEFI). V primeru vklju�itve 

DEFI se proces oživljanja ustrezno dopolni (slika 2).  

Slika 2: Celoten proces oživljanja v primeru sr�nega zastoja z vklju�itvijo DEFI 
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2.1.1 Klic na 112  

»Vse se je zdelo popolno, toda 10 let po infarktih sem doživel sr�ni zastoj. Padec na kolena 

nato na hrbet, izguba zavesti in za�elo se je odštevanje 10 minut za mojo smrt. Rešili so me 

sosedje Rudi, Beno, Mirko, Emil in Evgen, ki so mi takoj masirali sr�no mišico, dajali umetno 

dihanje, prinesli AED, ga vklju�ili in me ohranili pri življenju do prihoda reševalcev.« (Žagar 

2010) 

Lahko se nam zgodi, da najdemo negibnega �loveka, ki ne diha že na 

tleh. Lahko pa v naši prisotnosti nekdo doživi kolaps in se zgrudi na tla. 

V takih primerih je zgodnja prepoznava sr�nega zastoja klju�nega 

pomena za preživetje. 

V obeh primerih je treba preveriti odzivnost ponesre�enca in v primeru 

nezavesti takoj poklicati na 112 – center za obveš�anje. Tu dobimo vse 

potrebne napotke za nadaljnje ukrepanje z vidika ravnanja s 

tehnologijo, ki je na razpolago in v uporabi v procesu oživljanja: 

stacionarni telefon ali mobilni telefon ali pametni telefon. 

2.1.2 TPO – temelji postopki oživljanja 

Najpogostejši vzrok bolezni srca je slaba prekrvavitev sr�ne mišice (koronarna sr�na 

bolezen), ki se pokaže kot sr�na kap (infarkt), sr�na angina (angina pektoris) ali pa nenadna 

motnja ritma (migetanje prekatov ali fibrilacija ventriklov), ki privede do zaustavitve srca 

(Hribar-Habinc 2001). 

 TPO naj bi poznal vsak, saj smo se ga u�ili v šolah in je obvezno 

gradivo za vsakega posameznika, ki opravlja vozniški izpit. V tem delu 

procesa oživljanja smo dobili navodila od 112, kako ukrepati. Mi pa 

smo 112 sporo�ili lokacijo, stanje in podobno. Izvajamo TPO dokler ne 

prispe NMP. Lahko smo v stalnem stiku z 112 ves �as in od  dispe�erja 

prejemamo napotke o ravnanju. 

2.1.3 DEFI – defibrilacija 

Renata Rajapakse, vodja službe nujne medicinske pomo�i v UKC Ljubljana, meni, da smo pri 

lai�ni uporabi defibrilatorjev še na za�etku (Loren�i� 2011). Z ozaveš�anjem ljudi, 

omogo�anjem javne dostopnosti naprav – te so mnogokrat nameš�ene v zaprtih prostorih in 
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so dostopne le v službenem �asu – ter z njihovo vklju�itvijo v sistem nujne medicinske 

pomo�i bi lahko ti aparati bistveno prispevali k preživetju (Zdravstvena.info 2011). 

DEFI je aparat, ki je namenoma razvit za laike z namenom reševanja 

ponesre�encev, ki so utrpeli sr�ni zastoj. Govori slovensko, razlo�no, 

dovolj na glas, v jeziku, ki ga laiki razumejo. Pri uporabi ni treba 

poznati medicinske stroke. Protokol, po katerem DEFI izdaja 

navodila FR, pa predpisujeta AHA in ERC. DEFI je izdelan po 

sistemu »user friendly« in »idiot prove«. Laiku ne preostane drugega, 

kot da prižge aparat in samo posluša in izvaja, kar mu DEFI z glasovnimi 

navodili sporo�a.

2.1.4 NMP – prihod reševalnega vozila 

Nujno je, da se ljudje zavedamo, da z uporabo omenjenega aparata ne moremo škodovati 

bolniku, ki mu namestimo elektrode, pomembno pa je, da sledimo navodilom, ki nam jih 

aparat sporo�a (Kac in Klan�nik 2010).  

 PHE ima vso sodobno medicinsko opremo vgrajeno v vozilu. 

Zdravstvena ekipa ima opremo za reševanje razli�nih 

zdravstvenih stanj. FR še vedno sledi navodilom DEFI v 

pri�akovanju NMP, ki z vso opremo prispe na mesto nesre�e. FR 

preneha z izvajanjem TPO in ponesre�enca prevzame 

zdravstveno osebje.  

 Ponesre�enec je deležen zdravstvene obravnave osebja NMP. 

Ponesre�enca ustrezno pripravijo za transport in ga odpeljejo v H. 

Stroka, ki se ukvarja s procesi oživljanja, si prizadeva, da bi bili DEFI na razli�nih lokacijah 

javno dostopni. S tem bi postavili mrežo javno dostopnih DEFI po celi državi (AED-baza 

2013). Medicinska stroka je že dosegla neke vrste »konsenz« in se trudi in poskuša 

organizirati umestitev javno dostopne DEFI tudi na podro�ju zakonodaje (Strnad in Rataj 

2015, 158). Na ta na�in bi tudi javno dostopne DEFI vklju�ili v obstoje�i proces oživljanja, s 

tem pa je treba tudi ustrezno ravnati s tehnologijo na vseh podpornih procesih.  

Raziskava se nanaša le na dolo�ene podporne procese oživljanja in potrebnih tehnologij, ki jih 

uporabljamo pri reševanju problema sr�nega zastoja do prihoda NMP. Na tem podro�ju se 

dogajajo korenite spremembe, narekuje jih splošen tehnološki napredek, še posebej je to 

izrazito na podro�ju DEFI, FR in MOBI tehnologije. 
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2.2 Razvoj defibrilatorja (DEFI) kot klju�ne opreme pri reševanju življenj 

�e želimo razumeti uporabnost razli�nih tehnologij pri procesih oživljanja, si moramo najprej 

ogledati, katere razvojne stopnje je bilo treba premagati v preteklosti, da bomo posledi�no 

lahko postavljali ustrezno strategijo za prihodnost. V nadaljevanju je opisan zgodovinski 

razvoj prenosnega DEFI-ja in zna�ilnosti, ki so pogojevale spremembe procesa oživljanja in 

podpornih tehnologij NMP. Kot osrednji referen�ni vir informacij bomo vzeli inovatorja 

prenosnega DEFI (HeartSine 2016). 

V letu 1960 so že obstajali defibrilatorji, le da so ti bili stacionarni in locirani v reanimacijskih 

sobah bolnišnic. To je bila za tiste �ase visokotehnološka (»high-tech«) oprema. Prof. Frank 

Pantridge je na Royal Victoria Hospital (RVH Belfast) za�el ugotavljati, da njihovi pacienti 

pogosto umirajo izven bolnišnic. Od vseh smrtnih primerov je bilo kar 60 % takšnih, kjer je 

bila povzro�itelj bole�ina v prsih. Prof. Pantridge je zato predlagal zelo enostavno in 

prelomno zamisel. Namesto da bi pacienta pripeljali v oskrbo v bolnišnico, so zdravstveno 

oskrbo pripeljali k pacientu na dom. S tem pionirskim razvojem NMP, ki se je izvajala na 

terenu, so prihranili �as in seveda posledi�no rešili mnogo življenj.  

Za takratne �ase je bila za medicinsko stroko to revolucionarna poteza. S spremenjenim 

na�inom NMP na terenu je bilo treba oblikovati podporne tehnologije, nove procese ter nove 

protokole oživljanja. Medicinska stroka in procesi oživljanja so pri nudenju NMP na terenu s 

tem postali soodvisni. Iz ugotovitev na terenu so se za NMP izkazale tudi potrebe po 

prenosnem defibrilatorju. Tako so leta 1966 na RVH pod vodstvom dr. Frenka Pantridgea 

(Peck 2011) kot prvi na svetu sestavili prvo mobilno enoto za koronarno nego pacientov. V 

prevozno sredstvo so postavili stacionarni DEFI. Aparat je bil težak (50 kg) in zelo okoren za 

uporabo (slika 3).  

Slika 3: Prenosni DEFI lociran v NMP vozilu leta 1966 

Vir: Peck 2011. 
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Ekipe NMP so dosegale ob�utno višje stopnje preživetja pri bolnikih s sr�nim zastojem. S tem 

je nastala tudi prva mobilna DEFI enota (slika 4), s katero so lahko na terenu avtonomno 

izvajali proces oživljanja. Medicinska stroka je s �asom ugotovila, da je treba vklju�iti DEFI v 

reševalna vozila. S tem se je iz Belfasta proces oživljanja z DEFI razširil po svetu. 

Slika 4: Prva mobilna enota s stacionarnim DEFI  

Vir: Peck 2011. 

Leta 1966 se je RVH timu pridružil profesor John Anderson. Ta je tesno sodeloval z 

ameriškim podjetjem American Optical, kjer so razvili prvo prenosno baterijo za DEFI (slika 

5). Baterije je bila težka 22 kg, s tem so skupno težo DEFI ve� kot prepolovili. 

Slika 5: DEFI s prenosno baterijo 

Vir: Peck 2011. 

Profesor John Anderson je kasneje postal eden od soustanoviteljev podjetja HeartSine, ki je 

ozko specializirano za izdelavo DEFI. Izboljšave DEFI so bile povezane z razvojem 

materialov in tehnologij, ki so izboljšale u�inkovitost elektri�nega sunka in zmanjšale porabo 

energije. Klju�no je bilo zmanjševanje teže ob vzdrževanju u�inkovitosti elektri�nega sunka. 

Andreson je s kolegi razvil novo obliko elektri�nega sunka (tako imenovani »waveform«), 

nastal je Pantridge Portable 15 DEFI (slika 6), ki je bil težak le 7,5 kg. To je bil prvi aparat, ki 
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je imel Ni-Cad prenosne baterije, dalo se jih je enostavno polniti, zdržale so do 70 elektri�nih 

sunkov. Ta DEFI je bil standardna oprema v vozilih za NMP do leta 1974.  

Slika 6: DEFI s prenosno baterijo – Pantridge Portable 15 

Vir: Peck 2011. 

V osemdesetih letih preteklega stoletja so se DEFI v vozilih za NMP vse bolj globalno 

uveljavljali. Tehnologija je bila v razcvetu in DEFI so postajali tehnološko vedno bolj 

dovršeni. Stroka je postavljala standarde na podro�ju medicine, tehnologija pa je temu sledila. 

Profesor Anderson je bil del razvoja in je vedno bolj izpopolnjeval svoje tehnološke dosežke 

na DEFI. Aparati so postajali vedno bolj zmogljivi, vedno manjši in bolj zanesljivi. Seveda so 

tudi cene temu primerno za�ele padati. Danes si ne moremo ve� predstavljati, da bi bilo 

kakšno vozilo NMP brez DEFI, za službo NMP so nepogrešljiv element v procesu tehnologije 

oživljanja. 

Leta 2004 je HeartSine izdelal prvi aparat za splošno uporabo. Uporabljali naj bi ga tudi 

ljudje, ki sicer niso zdravstveni delavci. Spet se je pojavila takšna tehnološka novost, ki bo v 

prihodnosti vplivala na obstoje�e procese tehnike oživljanja. Po letu 2010 je tehnologija že 

toliko napredovala, da so današnji DEFI enostavni (izdelani po sistemu »user friendly«) in 

neob�utljivi (po sistemu »idiot prove«). Medicinska stroka je postavila standarde, tehni�na 

stroka pa je izdelala DEFI, ki je zanesljiv, zmogljiv in predvsem varen za lai�no uporabo. 

Bistveno je, da so cene DEFI padle in so s tem bolj dostopni širši javnosti. V toku razvoja 

DEFI so se poleg vodilnega na trgu pojavljali tudi drugi proizvajalci DEFI, sledilci, ki pa niso 

imeli ve�jega vpliva na razvoj celotne tehnologije. Ti so zaznali tržno nišo in dali na trg DEFI 

po možnosti z nižjo ceno. 

2.3 Proces oživljanja z uporabo defibrilatorja (DEFI)  

Medicinska stroka se trudi osveš�ati širšo javnost, da je družbeno zelo koristno, �e bi postavili 

javno dostopne DEFI. Smo v za�etni fazi te kampanje in je cca 950 javno dostopnih DEFI že 
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postavljenih po Sloveniji (AED-baza Slovenije 2013), tako da je po�asi mreža javno 

dostopnih DEFI že postaja del današnjega procesa oživljanja.  

V celotnem procesu tehnologije oživljanja je zelo pomemben u�inek. Ta je v prvi vrsti 

odvisen od opreme, ki jo ima reševalec na razpolago v vozilu, najve�jo težo pa ima 

sposobnost posameznika za izvedbo vseh dejavnosti in protokolov na terenu. V procesu 

oživljanja pri sr�nem zastoju je zna�ilno, da je vklju�ena vrsta dejavnosti, med katerimi 

vladajo dolo�ene preceden�ne povezave – protokoli, ki morajo biti obvezno izvedeni (AHA 

2015a; ERC 2015a). Verigo preživetja v procesu oživljanja pri sr�nem zastoju prikazuje slika 

7. 

Slika 7: Veriga preživetja 

Vir: EK 2016. 

Takojšnje izvajanje TPO lahko podvoji ali potroji možnosti preživetja po sr�nem zastoju 

(Gradišek in Vlahovi� b. l.). Klju�ni del verige, ki ga lahko izvaja vsakdo izmed nas z 

minimalnim znanjem, so stiski prsnega koša in dajanje umetnega dihanja ter �im prejšnja 

defibrilacija. Za TPO sta na sliki 8 prikazani dve možnosti.  

Iz sheme algoritma je razvidno, da se na terenu TPO lahko izvaja brez DEFI. �e pa obstaja 

možnost, da nam lahko pri temu nekdo pomaga in je v bližini še javno dostopen DEFI, potem 

ima ponesre�enec mnogo ve�je možnosti preživetja. Ta proces se odvija pred prihodom NMP, 

kjer laiki izvajajo TPO z uporabo DEFI. V tem delu procesa oživljanja sr�nega zastoja se 

dogajajo klju�ne spremembe. Za uporabo DEFI je predpisan protokol (slika 9). 

Zgodnje defibrilacija (3–5 minut po sr�nem zastoju) pove�a delež preživelih za 50–75 %. 

Vsaka zamujena minuta pred defibrilacijo zmanjša možnost preživetja za 10 % (Gradišek in 

Vlahovi� b. l.). Postavljanje javno dostopnih DEFI je neke vrste uvedba »avtomatizacije in 

standardizacije« za�etnega dela procesa oživljanja pri sr�nem zastoju. To pa je vezno na 

širjenje mreže javno dostopnih DEFI, kar pomeni dodatna vlaganja v podporo procesu 

oživljanja. 
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Slika 8: Algoritem TPO in algoritem TPO in DEFI za odrasle 
Vir: ERC 2015b, 14. 

Slika 9: BLS-algoritem v primeru sr�nega zastoja pri odraslih  
Vir: AHA 2015b. 
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Inovatorji, kot je Heartsine Technologies Belfast, še vedno izvajajo raziskave in upoštevajo 

zahteve in potrebe stroke. S pomo�jo patentirane tehnologije »CPR-advisor« je možno 

nadzorovati pravilnost izvajanja TPO in opozarjati reševalca v realnem �asu. S takimi novimi 

pripomo�ki v procesu oživljanja je omogo�ena hitra absorpcija novih tehnološko dovršenih 

pripomo�kov v proces.  

Anton Posavec, vodja izobraževalnega centra na reševalni postaji UKC Ljubljana, podpira 

nameš�anje defibrilatorjev na javno dostopnih mestih. Te naprave namre� lahko poleg lai�ne 

javnosti v primeru potrebe uporabijo tudi ljudje, ki so bolje usposobljeni za dajanje pomo�i 

kot laiki in ki se znajdejo na tistem mestu, na primer zdravniki, gasilci, reševalci (Loren�i�

2011). 

Ne glede na kon�no verzijo sprejetega Pravilnika o NMP pa ostajajo nekatera dejstva, ki bodo 

usmerjala razvoj NMP v Sloveniji: potreben je enoten, osrednji nacionalni dispe�erski sistem. 

Potrebno je vrhovno nacionalno telo, ki naj skrbi za enovito upravljanje, nadzor in razvoj 

NMP po celotni državi in na vseh ravneh. Potrebna je ureditev podro�ja prvih posredovalcev, 

tako da bo požrtvovalnost in �love�nost lokalnih skupnosti uporabljena za najvišje dobro – za 

reševanje življenje, dobesedno! (Košir 2015)  

Od bližnjih držav ima Avstrija glede uporabe defibrilatorjev enega boljših sistemov v Evropi, 

Danska, Švedska in Finska pa vodijo tudi register sr�nih zastojev. Veliko tujih držav izdaja 

defibrilatorje na recept, kar pomeni, da lahko spremljajo, kje so, pomenijo pa tudi neke vrste 

preventivo. »Ker se ve� kot 60 odstotkov sr�nih zastojev zgodi doma, je to logi�no.« (Celin 

2011)  

V Sloveniji se za nakup AED odlo�ijo posamezna podjetja, ob�ine ali posamezniki, ob 

pomo�i donacij pa jih zagotovijo tudi gasilci ali posamezna društva. »Defibrilatorji stanejo, 

naloga države pa je, da jih kupi,« ocenjuje Dušan Vlahovi�, predsednik slovenskega 

reanimacijskega sveta pri Slovenskem združenju za urgentno medicino (Š�uka 2010). S 

postavitvijo javno dostopnih DEFI zagotovo dosežemo višjo življenjsko raven. Po�asi se tudi 

javnost osveš�a v tej smeri. Vse ve� je podjetij, organizacij, ki se odlo�ajo za nakup DEFI za 

potrebe svojih zaposlenih. 

2.4 Podpora mobilne tehnologije v procesu reševanja življenj 

�loveku, ki se mu ustavi srce in v približno 10 minutah ne dobi pomo�i, tudi zdravnik ne 

more ve� pomagati, do možganskih okvar pa prihaja že v prvih minutah po zastoju. In kaj 

lahko storiš ti? Toliko kot zdravnik brez opreme, �e uporabiš AED, pa skoraj toliko, kot cela 

reševalna ekipa! (Hrovat 2012) 

Strokovna strateška usmeritev je vklju�iti DEFI v proces oživljanja. To pa bo doseženo s 

postavljanjem javno dostopnih DEFI. V tem trenutku jih je postavljenih po Sloveniji cca 900 
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(AED-baza Slovenije 2013). V ve�ini primerov se danes proces tehnologije oživljanja še 

vedno odvija »po starem«, ker smo v prehodnem obdobju vklju�evanja DEFI v proces 

oživljanja.  

Javnost o tem še ni dobro seznanjena, osveš�enost ljudi še ni dovolj visoka in pokritost 

obmo�ja celotne države zahteva še veliko vlaganja v proces tehnologije oživljanja in seveda 

tudi ureditev vsega potrebnega na ravni zakonodaje. Glede na koristi, ki jih AED-i prinašajo, 

bi morali biti tako pogosti in poznani kot gasilni aparati ali vsaj nameš�eni na vidnem mestu, 

primerno ozna�eni in dostopni vsakomur 24 ur na dan (Zdravstvena.info 2011). 

K uspešnosti uporabe DEFI v procesu oživljanja pa bo vsekakor zna�ilno prispevala tudi 

mobilna tehnologija, ki ponuja mnogo boljše možnost klica – obveš�anja 112. Tako kot se 

DEFI vklju�uje v proces tehnologije oživljanja pri sr�nem zastoju, bodo s spoznavanjem 

koristnosti telefonskega klica s pametnega mobilnega telefona po�asi vklju�ene tudi razli�ne 

mobilne aplikacije. Proces oživljanja z vklju�itvijo mobilne tehnologije prikazuje slika 10. 

Slika 10: Proces tehnologije oživljanja z vklju�enim DEFI in MOBI aplikacijo 

Mobilni aparati so danes ergonomi�no oblikovani, odlikuje jih priro�nost, dostopnost, 

enostavna uporaba povezljivost z internetom, PC, tablicami, droni in podobno. Omogo�ajo 

nam shranjevanje podatkov, prenose podatkov, datotek, video in audio komunikacijo. Za našo 

raziskavo pa omogo�ajo še bistveno informacijo, in to je povezljivost z internetom, 

posledi�no pa lahko na mobilne aparate novejše generacije prenašamo z interneta razne 

aplikacije. Danes je takih dejavnosti že toliko, da se izgubimo v poplavi ponudbe raznih igric, 

pripomo�kov, storitev, dodatkov. 

Podobno kot je bil predstavljen nastanek in razvoj prenosnega DEFI in njegova umestitev v 

proces reševanja življenj, se bomo natan�neje seznanili tudi z mobilno tehnologijo. 

Sporo�anje in komuniciranje sta osnovi socializacije med ljudmi. V naši zgodovini se je 

postopoma razvijalo ve� oblik sporo�anja, od risanja, govora, petja in podobno. Kasneje se je 

pojavila potreba tudi po sporo�anju na daljavo. Najprej se je razvila komunikacija z ognjem 

(Grki so sporo�ili v Atene padec Troje, Rimljani so imeli prižgan ogenj na vseh stolpih svojih 

vojaških postojank, spomnimo se anti�nega stolpa v Aleksandriji, ki je mornarjem kazal pot, 

dimnih signalov Indijancev in seveda kresov, ki so jih zažigali naši predniki pred vpadom 

Turkov). Kasneje so uporabljali tudi svetlobo, vojska si je ustvarila svojo komunikacijo z 

zastavicami in podobnimi pripomo�ki. 



19 

Prenašanje informacij v komunikacijskih kanalih danes omogo�a ustrezna telekomunikacijska 

tehnika. Njene naloge so pretvarjanje znakov, ki jih za komunikacijo uporablja �lovek, v 

znake, primerne za prenašanje s tehni�nimi napravami in za premostitev ovir, ki izvirajo iz 

�asovne ali krajevne oddaljenosti komunikacijskih partnerjev (Jereb 1994). 

Zametke brezži�ne tehnologije so Antonio Meucci, Philipp Reis in Graham Bell prikazali v 

19. stoletju. Prvi prenos govora je uspel 1961 Philippu Reisu (Wikipedia b. l.b). Antonio 

Meucci je delal v bolnišnici v ZDA pri zdravljenju bolnikov z elektroterapijo. Po naklju�ju je 

z majhnimi elektri�nimi tresljaji opazil, da se zvok prenaša z elektri�nim tokom (Wikipedia 

b. l.a). Svoj prispevek je dodal tudi Nikola Tesla, ki je med svojimi mnogimi izumi 

konstruiral napravo za brezži�no komuniciranje na daljavo. Takrat je Marconi ukradel izum 

Tesli in prvi vzpostavil brezži�no komunikacijo iz ZDA v EU preko Atlantika (Nikola Tesla 

b. l.).  

Obstoj mobilne tehnologije zagotavlja mobilno omrežje. Danes je pokritost signala že 

samoumevna. Na trgu obstajajo razli�ni ponudniki mobilnih storitev. Ni bistvo v tem, da 

operater pokrije �im ve�ji del ozemlja, ampak mora uporabnikom zagotoviti kakovostne 

storitve v najve�jem možnem obsegu. V manj kot desetih letih od prihoda GSM tehnologije 

na tržiš�e je postala tehnologija ena najhitreje se razvijajo�ih. Danes uporablja GSM 

tehnologijo ve� kot dve desetini svetovne populacije po ve� kot 210 državah sveta in 

pri�akujejo, da bo do konca 2007 njihova uporaba dosegla milijardo devetsto milijonov 

uporabnikov (Anderle 2006). 

Tehnologije predstavljajo zgolj osnovo. Klju�en element za tako hiter razvoj mobilne 

tehnologije je zadovoljevanje potreb uporabnika po sistemu »kjer koli in kadar koli«. Zato so 

se bliskovito za�ele razvijati razli�ne mobilne storitve (SMS, tel. predal, prenos datotek, 

internet, MMS, GPRS …), ki so namenjene uporabnikom. Na kratko lahko opišemo delovanje 

GSM tako: Ko vklopimo svoj mobilni terminal, ta poiš�e bazno postajo v obmo�ju, v katerem 

se nahajamo, in se preko nje povežemo na centralo, centrala poskrbi za vzpostavitev zveze in 

nam usmerja dohodne in odhodne klice. �e se gibljemo v prostoru in pri tem prehajamo iz 

obmo�ja ene v obmo�je druge bazne postaje, si te med seboj predajajo signal in nam na tak 

na�in omogo�ajo nemoten pogovor (Pihlar 2006).  

Sistem GPRS je neke vrste dodatek h klasi�nemu GSM sistemu, zato so bile za uvedbo 

tehnologije GPRS potrebne spremembe in dopolnitve v obstoje�i GSM mreži. Obstoje�o 

infrastrukturo so nadgradili z novimi elementi programske in strojne opreme (Anderle 2006, 

24). �e pa želimo opraviti klic z živo sliko sogovornika, pa morata imeti oba sogovornika 

UMTS mobilni aparat z vgrajeno kamero in z ustrezno SIM kartico.  

Mobilne storitve imajo kar nekaj prednosti pred internetnimi. Dosegljivost in globalna 

navzo�nost sta glavni prednosti. Ne samo, da lahko vzpostavimo stik z uporabnikom kjer koli 

in kadar koli, imamo tudi neomejen dostop do uporabe globalnega spleta. In to vse lahko 
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opravimo z enim aparatom. SIM kartica nam zagotavlja višjo stopnjo varnosti od fiksnega 

internetnega omrežja. Na sodobnih mobilni aparatih lahko izvajamo razne storitve, kot so 

ban�ništvo, oglaševanje, lokacije in podobno. 

Nove aplikacije potrebujejo širokopasovni podatkovni pas za prenos do kon�nega uporabnika 

in hiter dostop do interneta. Danes nam to mobilna tehnologija omogo�a. Zato pa razvoj novih 

aplikacij doživlja pravo revolucijo. Ponudba mobilnih aplikacij je že danes zelo velika. 

Najhitrejši tehnološki razvoj pa je zaznati prav na podro�ju telekomunikacij.  

Predvidevamo, da bo tudi v bodo�e tako zlasti na podro�ju mobilne tehnologije. Ta napredek 

pa odpira nove priložnosti za vrsto novih mobilnih storitev, aplikacij, programov, do katerih 

lahko dostopamo preko mobilnih telefonov in drugih mobilnih naprav preko mobilnega in 

internetnega omrežja. 

Mobilna tehnologija nam je danes že samoumevna, brez nje si vsakdana ne predstavljamo 

ve�. �e se vprašamo po stopnji komunikacije jutri, si lahko samo predstavljamo, kaj, kako in 

kje nas lahko preseneti razvoj mobilne tehnologije.

2.5 Mobilna aplikacija iRescue

Mobilna aplikacija in storitev iRescue upošteva uporabnikove potrebe in želje v primeru 

reševanja življenja. Je specializirana storitev procesa tehnologije oživljanja, je enostavna za 

uporabo in uporabnikom lahko omogo�a rešitev problema v primeru sr�nega zastoja. 

Ponesre�enec lahko samo s pritiskom na gumb SOS sproži niz dejavnosti, ki se odvijajo v 

ozadju, avtomatsko in si s tem pove�a možnost, da pride do hitrejšega nudenja TPO in DEFI. 

To pa posledi�no za ponesre�enca pomeni ve�jo verjetnost preživetja.  

 Reakcijski �as first responderjev bo v tem primeru najkrajši in 

ponesre�enec bo posledi�no imel ve�je možnosti za preživetje. 

Aplikacija iRescue je bila izdelana z namenom, da uporabniku 

pomaga pri reševanju in preživetju v primeru sr�nega zastoja. 

V nadaljevanju želimo osvetliti možnosti, ki jih zajema mobilna tehnologija in aplikacija 

iRescue, ne želimo pa dajati navodil za uporabo.  

Inštalacija aplikacije iRescue z App store in IOS 

Aplikacija iRescue je dostopna na dveh platformah, ki pokrivata cca 85 % globalnega trga, in 

to sta Android in IOS. To sta dva vodilna sistema v ponudbi mobilnih aplikacij vseh vrst. 

Poiš�emo aplikacijo iRescue STAR 2000 na Android Marketu ali na App store. Z dotikom na 
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ekran izberemo aplikacijo in odpre se nam nov zaslon, kjer izberemo ukaz »install«. 

Aplikacija se samodejno preto�i na mobilno napravo –pametni telefon. Z dotikom na tipko 

»odpri« se nam aplikacija iRescue aktivira, odpre (slika 11). 

Slika 11: iRescue na Android Marketu ali na App store in zagon prenosa iRescue na 

pametni telefon 

Vpis parametrov potencialnega pacienta (osebni podatki, zdravstveni podatki, izbira oseb / 

nujnih stikov iz imenika za sporo�anje v primeru aktivacije SOS tipke, first responder) 

Na za�etku je potreben vpis parametrov vsakega uporabnika, in sicer zato, da bodo v primeru 

reševanja na 112 posredovani vsi podatki, ki so potrebni za uspešno reševanje. Osnovni meni 

je enostaven, »�ist« in predvsem intuitiven. Z dotikom na piktogram osebni podatki se nam 

odpre novi, desni zaslon (slika 12). 

Slika 12: Osnovni meni iRescue in meni Osebni podatki 
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V levem oknu uporabnik vpiše svoje osebne podatke. Nato pod zdravstvene podatke izbere 

kakšna zdravila uporablja, zdravstvena stanja, bolezni in druge posege ki jih je do sedaj 

utrpel. �e ni možnosti izbire v aplikaciji, lahko tudi uporabnik sam vpiše parametre (slika 13). 

Slika 13: Vpis osebnih in zdravstvenih podatkov 

Uporabnik izbere iz svojega obstoje�ega imenika v aparatu tiste osebe, ki bodo obveš�ene v 

primeru aktivacije SOS tipke (slika 14).  

Slika 14: Dolo�itev FR s strani uporabnika iRescue in e-mail obvestilo FR 

Izbrane osebe bodo dobile obvestilo preko elektronske pošte in SMS obvestilo – klic 

uporabnika na pomo� (slika 15). 
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Slika 15: e-mail in SMS obvestilo 112 

V primeru proženja SOS pa se lahko izvajata dva protokola. �e uporabnik v primeru sr�nega 

zastoja za�uti potrebo po klicu samo na 112, se dotakne ikone SOS in aplikacija iRescue sama 

opravi klic na 112, pošlje vpisane informacije, ki so bile navedene v osebnih podatkih, GPS 

lokacijo na elektronski naslov in SMS. 112 takoj razpolaga z informacijami in jih posreduje 

NMP ekipi, ki takoj odide na teren. Odpre se tudi telefonski klic z 112. Isto�asno aplikacija 

iRescue pošlje tudi sporo�ilo in elektronski naslov vsem izbranim kontaktom iz imenika. 

Tekma za sekunde se tako pri�ne, vsi aktivirani – obveš�eni kontakti v tem trenutku postanejo 

FR in poizkušajo prihiteti na kraj nesre�e, saj je treba v najkrajšem �asu za�eti s TPO in DFI. 

Aplikacija iRescue samodejno oddaja signal, �e je morda v bližini še kakšen FR, ta izsledi 

lokacijo ponesre�enca in se napoti k njemu (slika 16). 

Slika 16: Potrebujem pomo� / pomagam drugim 
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V drugem primeru pa je aplikacija iRescue uporabna tudi, �e slu�ajno naletimo na nezavestno 

osebo na tleh. Dotaknemo se ikone SOS in pokaže se zaslon na levi. Pet sekund �asa imamo, 

da se dotaknemo ikone pomagam drugim in s tem aplikacija iRescue sproži druga�en 

protokol, in sicer: odpre se klic na 112 in isto�asno se pošlje GPS lokacijo na elektronski 

naslov in SMS. Tako ima reševalna ekipa NMP to�ne podatke o tem, kako do mesta 

ponesre�enca. FR je na zvezi z 112 in sprejema navodila, kako postopati do prihoda NMP.  

Mobilna aplikacija iRescue je v povezavi s spletno stranjo www.iRescue.mobi. Uporabnik 

mobilne aplikacije ima tudi možnost povezave in koriš�enja spletnih vsebin (slika 17). Na 

spletu so na voljo koristne informacije v zvezi s sr�nim zastojem. 

Slika 17: Spletna stran www.iRescue.mobi 

Predstavljen je primer delovanja FR na mikro ravni – neodvisno od 112, kjer potekajo 

komunikacija in dejanvosti v krogu izbire FR iz imenika ponesre�enca, in sicer zato, da 

pridobimo �im ve� �asa in dosežemo najhitrejšo oskrbo ponesre�enca s sr�nim zastojem. V 

tekmi s �asom je bistveno samo to, kdo pride prvi – ali FR ali NMP – in najhitrejši prihod 

DEFI na mesto nezgode. Na tak na�in nam ravnanje z razpoložljivo tehnologijo v procesu 

tehnologije oživljanja pri sr�nem zastoju ponuja najve�je možnosti preživetja ponesre�enca.  

V bistvu je uporabnik na tak na�in že dolo�il svoje FR v procesu tehnologije oživljanja. Prvi 

posredovalci so laiki prostovoljci, ki jih želimo za potrebe najhitrejše za�etne oskrbe obolelih 

s sr�nim zastojem pridobiti pod okrilje sistema NMP in DSZ. Tako bo omogo�ena skoraj 

enako dobra možnost preživetja predvsem v ruralnih okoljih, kjer je dostopnost ekipam NMP 

podaljšana (Prosen 2015, 58). 

2.6 Mreža defibrilatorjev in povezava z mobilno aplikacijo 

Z vidika ravnanja s tehnologijo, ki bo uporabniku v tem segmentu na razpolago, mobilna 

aplikacija iRescue postane del procesa tehnologije oživljanja. Pametni telefon postane klju�ni 
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element hitrega odziva tako FR kot klicnega centra 112. Na tak na�in se širi mreža FR. 

Strošek za pridobitev novih FR v procesu tehnologije oživljanja pri sr�nem zastoju je enak 

ni�.  

Ob aktivaciji SOS se sprožijo tudi protokoli v aplikaciji iRescue, ki obvestijo vse izbrane 

osebe iz imenika o sr�nem zastoju ponesre�enca. Aplikacija iRescue omogo�a izbranim FR 

dolo�itev njegove trenutne lokacije in vpogled, kako do lokacije ponesre�enca. �e bi bil kje v 

bližini še kakšen javno dostopni DEFI, bi se izrisal tudi ta. Tako bi imel FR možnost spotoma 

vzeti javno dostopen DEFI in ga prinesti na kraj reševanja (slika 18). 

Slika 18: Lokacija FR in ponesre�enca 

FR lahko tudi komunicirajo med seboj in se dogovorijo, da najbližji pride takoj do 

ponesre�enca in pri�ne s KPO, drugi pa gre po najbližji javno dostopen DEFI. Kadar je bilo 

izbranih ve� kot dva FR, se ti lahko med seboj dogovarjajo, kako ravnati,  vsi FR, ki jih je 

uporabnik izbral v imeniku pametnega telefona , delujejo prostovoljno (slika 19). Vse to se 

dogaja vzporedno z obstoje�im procesom oživljanja pri sr�nem zastoju, ki ga zagotavljajo 

državne inštitucije – 112. Dejstvo je, da aplikacija iRescue uporablja že obstoje�o 

infrastrukturo, za katero skrbijo državne ustanove.

Slika 19: Uporabnikovo obvestilo  
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Aplikacija iRescue ima še možnost zaznavanja klica na pomo� v primeru aktivacije SOS tudi 

drugih ponesre�encev. Aplikacija preko Blue tooth komunikacije zazna klic vsili in lahko 

prav tako pripelje FR do ponesre�enca. Nikoli ne vemo, lahko je mimoido�a oseba zdravnik, 

gorski reševalec, laik … in se v primeru potrebe spremeni v FR in nudi pomo� ponesre�encu.  

Vse to se dogaja na ravni pametnega telefona, ki ga ima vsakdo od nas doma, in to brez 

posredovanja 112. Sam aparat/aplikacija iRescue na mikro ravni v primeru potrebe poleg 112 

aktivira FR okrog sebe, �e so ti v bližini. To je bistveno zavedanje, ki mora prodreti v vse 

pore dogajanja in osveš�enosti v družbi. Uporaba in ravnanje z mobilno tehnologijo lahko v 

vsakem trenutku služi za reševanja življenj in s tem postane del procesa tehnologije oživljanja 

pri sr�nem zastoju.  

Vsi podatki, ki bodo vneseni v aplikacijo, ostanejo shranjeni samo na pametnem telefonu. V 

primeru aktivacije SOS protokola aplikacija sama »zapakira« vpisano koli�ino podatkov in jo 

pošlje v dispe�erski center 112 – reševalni službi. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-

1, Ur. l. RS, št. 94/07) to�no dolo�a, kako je treba ravnati v takih primerih. �e ima uporabnik 

pomisleke in ne želi vpisati svojih podatkov v aplikacijo iRescue, jih ne vpiše, to je 

opredeljeno v pogojih uporabe. V primeru aktivacije SOS protokola aplikacija ne bo pošiljala 

nobenih podatkov v dispe�erski center 112 – reševalni službi. S tem se seveda zmanjša 

verjetnost u�inkovitejše obravnave – preživetja uporabnika v procesu oživljanja pri sr�nem 

zastoju. 

Podatki, ki bodo vneseni v aplikacijo, bodo poslani v dispe�erski center 112 – reševalni 

službi. Aplikacija iRescue ima v svoji bazi zabeležene lokacije javno dostopnih DEFI, ki so 

postavljeni po celotnem ozemlju Slovenije (slika 20). 

Slika 20: DEFI net in AED-baza Slovenije 

»Ljudje so nas med te�aji prve pomo�i spraševali, kje lahko najdejo defibrilatorje, mi pa jim 

tega nismo znali povedati,« pravi idejna vodja projekta Martina Zavratnik (Š�uka 2010).  
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Z dotikom na ikono Defibrilatorji osnovnega menija se pokaže modra to�ka, ki simbolizira 

lokacijo pametnega telefona. Isto�asno nam pokaže pot do najbližjega dostopnega DEFI (slika 

21, levo). �e iz kakšnih koli razlogov na tisti lokaciji DEFI ni dostopen, se dotaknemo 

naslednje najbližje DEFI ikone in se nam pokaže pot do naslednjega DEFI, izpiše se ime 

lastnika DEFI, razdalja in naslov (slika 19, desno). Lokacije DEFI se na aplikaciji iRescue

mese�no ažurirajo skladno z bazo podatkov AED-baze Slovenije. 

Slika 21: Možnost izbire drugega DEFI in lokacija najbližjega DEFI 

Baza podatkov lokacij DEFI po celi Sloveniji je prikazana v aplikaciji iRescue in je redno 

dopolnjevana (slika 22).  

Slika 22: AED-baza Slovenije 



28 

2.7 Izobraževanje za uporabo DEFI in iRescue 

Uporabnik aplikacije si lahko s pritiskom na ikono Oživljanje osveži spomin o TPO z 

vpogledom v postopek / protokol – TPO brez defibrilatorja in izvedbe TPO z DEFI (slika 23). 

Slika 23: Izbira izobraževanja TPO ali TPO in DEFI ter prikaz TPO in DEFI 

Približno 85 % primerov sr�nega zastoja se zgodi izven zdravstvenih ustanov. Zato je bila 

med reševalci NMP izvedena analiza, kje so na terenu najve�krat posredovali v primeru 

sr�nega zastoja. Tako so bili oblikovani scenariji. Z dotikom na ikono Izobraževanje na 

osnovnem meniju se odpre izbira desetih razli�nih scenarijev. Uporabnik sam izbira 

dejavnosti, korake, ki bi jih izvedel v primeru izbranega scenarija. Aplikacija uporabnika 

usmerja k izbiri pravilnih korakov v postopku reševanja in sporo�i, ali bi ponesre�enec 

preživel ali ne (slika 24). 

Slika 24: Izobraževanje in razli�ni scenariji 
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2.8 Tesno sodelovanje z mrežo 112 

V procesu tehnologije oživljanja pri sr�nem zastoju ima klicna številka 112 klju�no vlogo. Za 

zagotavljanje vzdrževanja in brezhibnega delovanja celotnega sistema skrbijo državne 

inštitucije. Aplikacija iRescue ima dostop v sistem 112 in je ustrezno opremljena za 

posredovanje vseh informacij v primeru aktivacije SOS tipke. iRescue zagotavlja 

kompatibilnost in nastopa kot resen partner v procesu reševanja  

»Trenutno podro�je ni primerno urejeno, zato na ministrstvu pripravljamo pravne podlage za 

njegovo ureditev,« so sporo�ili z MZ. V prihodnosti med drugim predvidevajo sistemsko 

rešitev nameš�anja (Š�uka 2010). Država ima v tem trenutku na makro ravni dobro 

organizirano pokritost celotnega obmo�ja z 112 in relativno dobro deluje  Spremembe, ki se 

dogajajo v procesu tehnologije oživljanja v primeru sr�nega zastoja, pa zadevajo mikro raven. 

Trenutno država na tej ravni še ni dejavna. Nima še razdelane strategije, normativov, pravil. 

Pri�akujemo, da bodo rezultati naše raziskave pripomogli k odlo�anju in bo posledi�no 

ureditev medicinske stroke na mikro ravni ustrezno obravnavano.  

Ker procesne dejavnosti ne morejo zagotavljati vseh meril na najvišji možni ravni, je potrebna 

strategija, ki bo opredelila prednosti in ravni za posamezna merila. Tako lahko neposredno 

merimo in ugotavljamo njihovo u�inkovitost za: 

• Hitrost (kratki odzivni �asi) – je pomemben pokazatelj delovanja v procesu tehnologije 

oživljanja. Odzivni �as je �as, ki pote�e od klica na 112 do prispetja ekipe na lokacijo 

ponesre�enca.  

• Fleksibilnost – s strateškega vidika je fleksibilnost zmožnost prilagajanja na razli�nih 

lokacijah, na nepredvidljive situacije in razli�ne vplive okolja. Fleksibilnost pomeni tudi 

hitrost prehoda iz ene situacije v drugo. 

• Stroški – za nemoteno delovanje celotnega procesa je treba zagotavljati prilagojene 

aparate ter najnovejše medicinske pripomo�ke in potrošni medicinski material. Navedeni 

material ni poceni. Zato pa mora organizacijska struktura procesa tehnologije oživljanja 

izbrati ustrezno razmerje med kakovostjo in ceno.  

• Kakovost – tu se pogovarjamo o delitvi kakovosti na dva dela, in sicer: kakovost 

opravljene storitve na terenu in kakovost procesa. 
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3 RAVNANJE S TEHNOLOGIJAMI IN INDEKS UPORABNOSTI TEHNOLOGIJ  

Aksiom: tehnologija se spreminja in se bo tudi v prihodnje spreminjala hitreje, kot lahko 

katera koli vlada izdaja predpise za nadzor nad njo. (Nordstrom in Ridderstrale 2008)

Procesi oživljanja so v Sloveniji obširno strokovno obdelani in standardizirani, podporne 

tehnologije so dostopne. Trenutno je na razpolago samo tehnologija s pomo�jo klica na 112. 

NT, na primer mobilna aplikacija, kot je iRescue, pa odpirajo nove možnosti za podporo 

procesom reševanja življenj oziroma oblikujejo zanimiva vprašanja, ali lahko NT vklju�imo v 

procese reševanja in ali so te tehnologije ustrezno razvite in prijazne do uporabnikov. 

Pri tem pa se pojavi bistveno vprašanje: »Ali poznamo nove tehnologije (v nadaljevanju NT), 

ali jih znamo uporabljati, izkoristiti njihove prednosti, ali z njimi ustrezno ravnamo?« Vsi 

zdravstveni delavci morajo opraviti preizkuse znanj iz temeljnih postopkov oživljanja (v 

nadaljevanju TPO) v sklopu svojega formalnega izobraževanja. Ve�ina zdravstvenih delavcev 

se dodatno izobražuje samo na svojem specifi�nem podro�ju – specializaciji. Ve�ina 

zdravstvenih delavcev zanemarja TPO, in sicer tako zdravniki kakor zdravstveni tehniki, še 

posebej tisti, ki opravljajo zasebno prakso. Tehnologija se razvija, prihajajo novi materiali, 

aparati, naprave, skladno s tem se spreminja tudi doktrina v zdravstvu. 

V svetu se z zelo hitrim in intenzivnim tehnološkim razvojem materialov, procesov, 

protokolov in tehnologij na razli�nih podro�jih spreminjajo tudi procesi in doktrine. Vse te 

novosti je treba integrirati v proces znotraj že dobro ute�enih navad v organizaciji z namenom 

zmanjševanja stroškov in dviga kakovosti storitev. Pri ravnanju s tehnologijo na podro�ju 

TPO in DEFI moramo tehnološki razvoj razumeti kot vir, ki pozitivno vpliva na celoten 

proces oživljanja.  

Zavedanje, da so nove tehnologije pomembne za napredek in doseganje višjih ciljev, vpliva 

na sposobnost absorpcije obstoje�ega procesa za vklju�evanje nove tehnologije. Klju�no je 

poznavanje bistva tehnoloških prednosti pri oblikovanju strategije reševanja in umeš�anja 

nove tehnologije v proces. Poiskati je treba možnosti in na�ine pridobivanja novih tehnologij 

s ciljem, da nadgradimo in izboljšamo ravnanje s tehnologijo v celotnem procesu tehnologije 

oživljanja.  

Osnovni namen u�inkovitega ravnanja s tehnologijami pri procesa oživljanja je ustvarjanje 

optimalnih pogojev za uspešno izvajanje dejavnosti, ki bodo omogo�ile optimalno storitev v 

procesu reševanja in s tem ve�je možnosti preživetja. U�inkovito ravnanje s tehnologijami pri 

oživljanju je razpeto med u�inkom in zanesljivostjo izvedbe procesa. Isto�asno moramo 

omogo�iti doseganje najve�jega u�inka stopnje preživetja pri sr�nem zastoju s procesi in 

obstoje�o tehnologijo. Zagotavljati pa moramo najve�ji možni u�inek in zanesljivost 

preživetja tudi v bodo�e, s porajanjem novih tehnologij, novih pripomo�kov in doktrin. 
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Uspešnost delovanja celotnega sistema in ravnanja s tehnologijami pri procesih oživljanja je 

vezana na ustrezne sistemske rešitve na ravni vsakega posameznega podrejenega procesa. 

3.1 Tehnologija in u�inkovito ravnanje s tehnologijo 

Tehnologija je klju�ni dejavnik (gonilo), ki povzro�a najve�je spremembe v našem 

vsakdanjem življenju. Njen vpliv na poslovanje podjetij pa je še celo bolj dramati�en, saj 

postaja eden od najpomembnejših virov za ve�ino organizacij. Tehnologija je eden od 

klju�nih na�inov, s katerim podjetja konkurirajo, se vklju�ujejo na tržiš�e, ostajajo v stiku s 

svojimi kupci in oblikujejo razširjena partnerstva.

Tehnologija je definirana kot teoreti�no ali prakti�no znanje in veš�ine, ki jih je mo� uporabiti 

za razvoj izdelkov ali storitev, njihovih proizvodnih in dobavnih sistemov, lahko je vklju�ena 

v ljudeh, materialih, procesih, opremi, orodjih. Tehnologije se torej ukvarjajo s svetom, ki ga 

je oblikoval �lovek, preu�ujejo na�ine, kako ljudje razvijajo tehni�ne pripomo�ke – orodja in 

stroje, kako obvladujejo tisto, kar je v naravi, in tisto, kar je naredil �lovek, kako ljudje 

uporabljajo pripomo�ke za transport, izdelavo, konstruiranje in komuniciranje ter izvajanje 

drugih storitev (Dolinšek idr. 2002, 178–182). 

Khalil (2000) pravi, da ima u�inkovito ravnanje s tehnologijami uporabno vrednost in je 

pomembno za predsednike uprav podjetij ter direktorje industrijskih korporacij, za vladne 

uradnike, vlagatelje in poslovneže, podjetnike ter lastnike malih podjetij, za inženirje, 

managerje na vseh ravneh, in za fakultete, ki so vklju�ene v izobraževanje o tehnologiji in 

poslovnih zadevah. Pri tem pa se v praksi izkaže, da je bolj kot sama tehnologija pomemben 

njen uspešen prenos in njeno u�inkovito izkoriš�anje. 

S tem postajajo tehnologije tudi vse bolj pomemben del vsakodnevnih managerskih 

dejavnosti. Managerji tehnologijo razvijajo, jo uporabljajo, kupujejo in prodajajo. Za 

oblikovanje ustreznih veš�in in znanj s tega podro�ja se razvija podro�je prou�evanja in 

raziskovanja, ki ga ozna�ujemo kot »Management tehnologij – MT« (Phaal, Farrukh in 

Probert 2006). 

Management tehnologij (MT) je »zahtevna in široka panoga, ki obsega izrazito 

interdisciplinarna znanja tehnologij in managementa in dale� presega upravljanje tehnoloških 

procesov in management inovacij. V svetu zaradi izjemnega tehnološkega razvoja postaja 

enako pomembna, kor je management organizacije in njenih poslovnih funkcij (Dolinšek in 

Štrukelj 2012). MT je torej interdisciplinarno podro�je, ki povezuje znanost, inženirsko in 

managersko znanje ter prakti�ne izkušnje in veš�ine. Osredoto�en pa je na tehnologije, ki so 

primarni in najpomembnejši vir za oblikovanje blagostanja. 

S tem, ko je svetovna komunikacijska mreža postala uporabna v vsakodnevnih dejavnostih, je 

možno od koder koli sprejemati in prenašati vse vrste informacij. Zato je najve�ja ovira za 



32 

takojšnji globalni dostop do informacij lahko le nevednost, ne pa pomanjkanje 

komunikacijskih infrastruktur. Poplava informacij oblikuje nove izzive za proizvodna 

podjetja. Zaradi vsesplošne dostopnost informacij se je konkuren�na prednost premaknila iz 

sposobnosti pridobivanja informacij v sposobnost uspešnega filtriranja in ukrepanja na osnovi 

pravih informacij. Ta sposobnost je postala mo�na gonilna sila za razvoj tehnologij 

informacijskih sistemov kot tudi za nastajanje novih znanj ter oblikovanje zahtev za 

usposabljanje delovne sile v prihodnosti. 

Nove tehnologije in tehnološko znanje bodo gonilo stalne rasti zaradi vse ve�jega mo�no 

pove�anega obsega informacij in razvoja komunikacijskih tehnologij. Boljše razumevanje in 

izkoriš�anje tehnologij vpliva na hitrejši razvoj, kar vodi k intenzivni rasti idej, izumov in 

izdelkov. Množica novih tehnologij prinaša s sabo eksplozijo tehni�nega znanja, s tem se 

pove�uje kompleksnost in soodvisnost znotraj proizvodnega podjetja. Posledi�no pred 

zaposlene postavlja vse ve�je zahteve, nekatera podjetja tako že predvidevajo pomanjkanje 

ustreznih veš�in zaposlenih z letno rastjo 20 %.  

Ne samo da se hitrost razvoja tehnologij pove�uje, tehnologije postajajo tudi vsesplošno 

dostopne. Tehnološko in znanstveno izobraževanje ve� ne pozna meja, zato tudi konkuren�na 

prednost ni ve� le na strani superiornih tehnologij. To predstavlja tako priložnost kot dilemo. 

Odprt dostop do tehnologij pove�uje zmožnosti partnerstva in globalizacije, kar prinaša 

potrebe po stalnem posodabljanju tehnoloških sposobnosti podjetja. Isto�asno pa to 

predstavlja stalno tveganje, da bodo sposobnosti trenutnih, najsodobnejših tehnologij, ki so 

bile vpeljane z znatnimi sredstvi, jutri zamenjale nekatere druge, cenejše tehnologije. 

�eprav imamo torej ob�utek, da že od za�etka industrijske revolucije živimo v dobi, za katero 

je zna�ilen neprestan in skokovit tehnološki razvoj, se je v zadnjih dveh desetletjih razvojni 

tempo tako pospešil, da postavlja na glavo vse managerske izkušnje in predstave o 

zakonitostih in ekonomiki tehnološkega razvoja. Še pred leti je veljalo, da so nove tehnologije 

tržno zanimive od deset do petnajst let in da prehajajo skozi življenjske faze (Van Wyk 2010): 

• raziskave in razvoj nove tehnologije – v tej fazi je organizacija poiskala predvsem 

najcenejši na�in, da je prišla do znanja in nove tehnologije; 

• vstop na tržiš�e – v tej fazi je bil cilj organizacije, da doseže z novo tehnologijo hiter 

prodor na tržiš�e in si s tem zagotovi ekonomi�en obseg proizvodnje ali storitev; 

• uvajanje inovacij – v tej fazi so organizacije uvajale tehnološke izpopolnitve predvsem 

zato, da bi zniževale proizvodne stroške ter proizvodom ali storitvam dodajali nove 

funkcije in jim s tem podaljševale življenjsko dobo (dobi�ek iz obstoje�ih tehnologij se 

praviloma vlaga v tehnologije nove generacije). 

V�asih se je zdelo pomembno vprašanje, ali se sploh spla�a biti prvi na tržiš�u. Pri proizvodih 

ali storitvah z dolgo življenjsko dobo se je pogosto pokazalo, da to ni bila najboljša strategija, 

saj so bili razvojni stroški zelo inovativnih organizacij višji od njihovih posnemovalcev, ki so 
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prišli na trg nekoliko kasneje, vendar zato ceneje. Sodobne tehnologije s krajšim življenjskim 

ciklom pa dajejo izrazito poslovno prednost inovativnim organizacijam in manj njihovim 

posnemovalcem. 

Industrijsko razvite države, pa tudi tiste v razvoju, posve�ajo vse ve�jo pozornost 

tehnološkemu razvoju kot generatorju ekonomske rasti in družbenega produkta. Tehnologija 

postaja nacionalni interes, saj je uspešnost posameznih podjetij v državi mo�no povezana z 

uporabo tehnologij. Zato države tudi namenjajo tehnološkemu razvoju vse ve� državnega 

prora�una (ustanavljanje podpornega okolja za tehnološki razvoj ali pa sofinanciranje 

raziskav) (Štrukelj in Dolinšek 2011). 

Uspeh ravnanja s tehnologijo v procesu oživljanja pri sr�nem zastoju kot celote je oodvisen 

od stalnega sistemati�nega strokovnega usposabljanja ter pridobivanja potrebnih znanj in 

veš�in. Nujno potrebno je širjenje obzorja ne samo na medicinskem podro�ju, osnovno 

strokovno znanje je treba nadgraditi tudi s spremljajo�imi interdisciplinarnimi znanji, ki jih 

prinašajo nove tehnologije na razli�nih podro�jih. 

3.2 Indeks uporabnosti tehnologij 

Osnovni raziskovalni problem, vezan na ravnanje s tehnologijami (MT), se tako nanaša na 

naslednje vprašanje: »Ali lahko preverimo uporabnost tehnologij pri razli�nih ciljnih skupinah 

uporabnikov?« S stališ�a uporabnikov pa se sprašujemo: »Ali lahko z uporabo NT nudimo 

u�inkovito podporo procesom oživljanja ponesre�encev in s tem dosežemo krajši odzivni �as 

za nudenje temeljnih postopkov oživljanja in defibrilacije?« S tem bi dosegali ve�jo verjetnost 

preživetja v primeru sr�nega zastoja izven zdravstvenih ustanov. 

Za ocenjevanje u�inkovitosti tehnologij potrebujemo dolo�ena merilo, s katerim bomo lahko 

ocenili uporabnosti nove tehnologije. Za ta namen bomo oblikovali indeks uporabnosti, s 

katerim bomo lahko zajeli vse vidike u�inkovitost: zaupanje in seznanjenost z mobilno 

tehnologijo, pripravljenost za u�enje, osnovno znanje medicinskih dejstev, zadnje dosežke na 

podro�ju medicinskih pripomo�kov, ki se uporabljajo v procesu tehnologije oživljanja. Hkrati 

mora biti model tudi enostaven za nadaljnjo analizo. Zato želimo oblikovati eno samo 

spremenljivko, in to je »indeks uporabnosti«, ki izpolnjuje naštete pogoje. 

Indeks uporabnosti mora biti metodološko ustrezen, pregleden in uporaben. Seveda moramo 

izdelati tudi ustrezno metodologijo, obi�ajen poudarek je na statisti�nih in matemati�nih 

metodah pri obdelavi vsake posamezne spremenljivke (Cirkven�i� 2014). 

Indeks je relativno število, ki ga dobimo tako, da primerjamo dva (ali ve�) istovrstna podatka. 

Metoda je preprosto sinteza znanja, pridobljenega skozi procese u�enja in nabiranja izkušenj, 

razli�nih projektov, raziskav in delovnih nalog. Indeks uporabnosti bo orodje, s katerim bomo 
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izvajali in oblikovali ugotovitve vseh medsebojnih odvisnih dejavnikov skozi celoten proces 

raziskave. Na tak na�in bomo prišli do ustreznih zaklju�kov naše raziskave. 

Koncept uporabnosti je bil definiran za podro�je interakcij �lovek–ra�unalnik kot merilo 

povezanosti med �lovekom in ra�unalnikom. Mednarodna organizacija za standardizacijo 

(ISO) je predlagala definicijo uporabnosti v okviru standarda ISO 9241 in ISO 9126 (ISO 

1992).  

Uporabnost je definirana kot mera za uporabo dolo�enega proizvoda, s katerim lahko 

uporabniki dosegajo cilje z dolo�eno u�inkovitostjo in uspešnostjo in s tem zadovoljijo 

potrebe v dolo�enem kontekstu uporabe. Ta definicije vsebuje štiri elemente, ki so nujni za 

ustvarjanje uporabnega sistema: 

• imamo dolo�ene uporabnike sistema; 

• uporabniki imajo skupek dolo�enih ciljev; 

• sistem mora omogo�iti uporabnikom, da (u�inkovito) dosežejo svoje cilje na zmogljiv 

na�in in uporabniki bodo zadovoljni s postopkom ali izidom; 

• sistem bo uporabljen v dolo�enem kontekstu (npr. znotraj fizi�nega kraja, poslovnega 

procesa). 

Uporaben sistem je tisti, ki je oblikovan, da upošteva vse te vidike. Testiranje uporabnosti je 

tehnika, ki se uporablja v uporabniško usmerjenem oblikovanju, osredoto�enem je na 

uporabnika, za ocenjevanje proizvoda tako, da se testira na uporabnikih. Uporablja se 

prakti�no testiranje uporabnosti, saj daje neposredne informacije o tem, kako resni�ni 

uporabniki uporabljajo sistem. To je v kontrastu s pregledom uporabnosti, kjer strokovnjaki 

uporabljajo razli�ne metode za ocenjevanje uporabniškega vmesnika brez vklju�evanja 

uporabnikov samih. Testiranje uporabnosti se osredoto�a na merjenje proizvodov, narejenih 

za ljudi, da se zadovolji predvidene namene uporabe. Primeri proizvodov, kjer se testiranje 

uporabnosti redno izvaja, so hrana, potrošniški proizvodi, spletne strani ali spletne aplikacije, 

ra�unalniški vmesniki, dokumenti in naprave. Testiranje uporabnosti meri uporabnost 

oziroma enostavnost uporabe dolo�enega predmeta ali skupka predmetov, medtem ko splošna 

prou�evanja interakcij med �lovekom in ra�unalnikom skušajo oblikovati ob�a na�ela. 

Zgolj nabiranje dokumentov ali mnenj o predmetu je tržno raziskovanje ali pa raziskovanje 

kakovosti, ne pa testiranje uporabnosti. Slednje obi�ajno vklju�uje sistemati�no opazovanje 

pod nadzorovanimi pogoji, s tem se dolo�i, kako dobro lahko ljudje uporabljajo proizvod. 

Vendar se testiranje kakovosti in uporabnosti pogosto uporablja v kombinaciji, da bi poleg 

njihovih dejanj bolje razumeli uporabnikovo motivacijo. Za razliko od zgolj spraševanja 

uporabnikov: »Ali to razumete?« testiranje uporabnosti vklju�uje opazovanje ljudi, ko skušajo 

uporabiti nekaj za predviden namen. Ko, na primer, testiramo navodila za sestavljanje igra�e, 

bi testiranim osebam dali navodila in škatlo z deli ter bi jih prosili, naj sestavijo igra�o, 
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namesto da bi jih spraševali po njihovem komentarju o delih in materialih. Ubesedovanje, 

kakovost ilustracij in oblikovanje igra�e, vse to vpliva na postopek sestavljanja. 

Bárbara Gabriel iz centra za Mechanical Technology and Automation, Department of 

Mechanical Engineering, University of Aveiro, Aveiro (Portugal) je na podro�ju nano 

tehnologij predlagala uporabo indeksa uporabnosti nano tehnologij (Nano-Technology-

Usability Index) (Gabriel b. l.). Nano tehnologija je aplikacija znanosti z namenom 

manipuliranja z materijo na nano ravni. Namen tega je, da se uporabi fenomene in lastnosti, ki 

so odvisne od velikosti in sestave, za razliko od tistih, ki so povezane s posameznimi atomi ali 

molekulami ali masovnimi materiali. To podro�je predstavlja nove priložnosti za razvoj 

vsakodnevnih proizvodov z izboljšano zmogljivostjo, potencialno zmanjšanje proizvodnih 

stroškov, zmanjšanje porabe surovin in za vzpostavljanje okolju prijaznega proizvodnega 

procesa. Z raziskavami nameravajo izdelati orodje, ki bi pomagalo zmanjšati vrzel med R&D 

v raziskovalnih središ�ih/univerzah in njeno aplikacijo v industriji. To nameravajo dose�i 

tako, da oblikujejo skupen jezik, preveden v razvoj kazalnikov, ki bi izražali in merili 

uporabnost povezavo med nano materiali/proizvodnimi tehnologijami/proizvodi – razvitih v 

univerzah in raziskovalnih središ�ih in prenesenih v poslovno okolje. 

Parasuraman (2000) je razvil tako imenovani indeks tehnološke pripravljenosti (Technology 

Readiness Index – TRI). Vloga tehnologije v interakcijah med strankami in podjetji in število 

tehnoloških proizvodov ter storitev eksponentno naraš�a. �eprav ta razvoj pomaga kupcem, 

pa se zazna njihovo naraš�ajo�o nezadovoljstvo nad uporabo tehnološko temelje�ih 

sistemskih rešitev. Izhajajo� iz uvidov iz obstoje�e literature in iz obsežne raziskave odzivov 

kupcev tehnologij ta �lanek najprej predlaga izdelavo tehnološke pripravljenosti ljudi in njeno 

konceptualizacijo. Nato opisuje raziskovalni program, ki je bil oblikovan za prenos konstrukta 

v uporabo, razvito in izpopolnjeno je merilo za ocenjevanje psihometri�nih lastnosti merila. 

�lanek se zaklju�i z diskusijo o potencialnih prakti�nih aplikacijah merila in z namenom po 

dodatni raziskavi, ki je uperjena k poglabljanju našega razumevanja vloge tehnologije, trženja 

ter streženja strankam. 

Lin, Choong in Salvendy (1997) so predlagali metodo za primerjanje relativne uporabnosti 

razli�nih programskih sistemov (A proposed index of usability). Uporabnost postaja �edalje 

bolj pomembna kot merilo uporabe programske opreme, vendar so trenutne meritve 

uporabnosti ali preve� zahtevne za dolo�eno aplikacijo ali pa preve� odvisne od strokovnega 

znanja ocenjevalca. Na osnovi teorije procesiranja �loveških informacij so v raziskavi 

prepoznali osem premislekov o �loveških dejavnikih, ki so pomembni za uporabnost 

programske opreme. Ti premisleki in prav tako tri stopnje teorije procesiranja �loveških 

informacij so oblikovali v okvir, iz katerega je izpeljan »vprašalnik testiranja uporabnosti 

(VTU, angl. PUTQ). Izveden je bil eksperiment, da bi testiral veljavnost VTU. Ta je pokazal 

visoko soodvisnost med VTU-jem in vprašalnikom za merjenje zadovoljstva glede 

uporabniških interakcij. 
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Yen in Bakken (2012) sta pripravili in objavili pregled informacijskih tehnologij za podro�je 

zdravstva. Dejavniki uporabnosti so velika ovira pri sprejemu informacijskih tehnologij v 

zdravstvu. Namen te naloge je oceniti in kategorizirati uporabnost informacijskih tehnologij v 

zdravstvu, preu�evati metode in zagotoviti prakti�na navodila za ocenjevanje uporabnosti 

informacijskih tehnologij v zdravstvu. Od leta 2003 do 2009 so iz baze podatkov prevzeli 

2025 referenc, ki so ocenile informacijske tehnologije v zdravstvu, ki jih uporablja 

medicinsko osebje. Na za�etku so bili za vklju�itev pregledani naslovi in povzetki. Nato so 

bila preu�ena celotna besedila, da bi prepoznali kon�no ustreznost raziskav. Uporabljeni so 

bili razli�ni kvantitativni in kvalitativni pristopi. Metodološki problemi so bili v pomanjkanju 

teoreti�nih osnov modeliranja, pomanjkanju natan�nih navodil glede kvalitativnih 

raziskovalnih pristopov, samo ena raziskovalna osredoto�enost, dejavniki okolja, ki niso bili 

ocenjeni na za�etnih stopnjah, in zavezanost smernicam za ocenjevanje sistema, ki je podpora 

odlo�anju. Glede na ta odkritja je bil predstavljen tristopenjski pogled na ocenjevanje 

informacijskih tehnologij v zdravstvu, predlagano je bilo metodološko svetovanje glede 

interakcij, ki so v ocenjevanju pomembne. 

Donna Spencer (2004) razlaga, zakaj je uporabnost tehnologij pomembna. Glavne koristi za 

uporabnike morajo biti takšne, da zlahka in u�inkovito opravijo svoje naloge. To se sicer sliši 

preprosto, vendar ne smemo podcenjevati ob�utka ljudi, ko lahko uporabljajo ra�unalnik brez 

nezadovoljstva. Neuporabni sistemi lahko privedejo do znatnih izgub v poslovanju, ne samo 

zaradi izgub strank, ampak tudi zaradi njihovega zadovoljstva, produktivnosti osebja in zahtev 

po dodatni tehni�ni podpori. Edini na�in, kako ugotoviti, ali je sistem uporaben, je, da ga 

znajo kon�ni uporabniki uporabljati v resni�nih nalogah. Glavni na�in za izvedbo tega je 

preko testiranja uporabnosti. Pri takšnem testiranju skušajo uporabniki sistema izvajati naloge 

med opazovanjem. Opazovalci ne povedo udeležencem testiranja uporabnosti, kako uporabiti 

sistem, in ne odgovarjajo na vprašanja – vse je tako, kakor da so udeleženci prepuš�eni sami 

sebi. Test uporabnosti prepozna klju�ne probleme pri uporabi v sistemu (kar omogo�a, da se 

jih popravi) in/ali zbira kvantitativne meritve zmogljivosti, u�inkovitosti in zadovoljstva pred 

izdajo tehnologije na trg. 

Duraá je skupaj z drugimi avtorji raziskoval problem zagotavljanja uporabnosti tehnologij za 

starejšo populacijo (Durá idr. 2012). Namen tega dela je vzpostaviti zanesljivo metodologijo 

za testiranje proizvodov, ali je preprost, prakti�en, uporabniku prijazen, predvsem za potrebe 

starejših ljudi. Z raziskavo sledijo dvojnemu cilju: (I) da se odzove podjetjem, ki želijo biti 

odzivni glede povpraševanja pri �edalje bolj zahtevnem sloju prebivalstva; (II) da se zagotovi 

potrditev enostavnosti za uporabo proizvodov za starejše ljudi. Metodologija je sestavljena iz 

zanesljivih protokolov, ki so potrebni glede na certifikacijske organe v španskem primeru 

AENOR. S to metodologijo so oblikovali novo potrdilo: SIMPLIT – kvalitativna oznaka, ki 

zagotavlja, da so bili proizvodi razviti z obliko, ki je usmerjena na starejše prebivalstvo. 

Potrdilo je že v rabi in kar nekaj proizvodov je že pridobilo to oznako kakovosti. Še ve�, 

metodologija se uporablja v projektih razvoja novih izdelkov za starejše. 
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Larry Goldberg idr. (2011) poro�ajo o trendih in bodo�ih izzivih uporabnosti in dosegljivosti 

informacijskih tehnologij za uporabnike zdravstvenih storitev. Banalna resnica je, da je za 

inovativne eHealth sisteme kot prvo in najpomembnejše to, da so uporabni in dostopni 

zdravniškemu osebju, potrošnikom in drugim udeležencem v zdravstvenih procesih. V �lanku 

so opisani trenutni trendi in prihodnji izzivi v uporabnosti in dostopnosti informacijske 

podpore za uporabnike zdravstvenih storitev. Raziskovali so pri�akovanja potrošnikov do 

ponudnikov zdravstvene oskrbe in do zdravstvenih kartotek v na�inu oskrbe, kjer je 

osredoto�enost na potrošnike. Opisani so tudi inovativni pristopi vizualizacije, podporne 

tehnologije in drugi na�ini, po katerih se zdravstvene informacije trenutno zagotavljajo in/ali 

delijo. Prikazani so tudi izzivi za zagotovitev uporabnosti trenutnih in prihodnjih sistemov. 

Predstavljen je inovativen model za izvajanje sistemati�ne, pravo�asne in na uporabnike 

osredoto�ene raziskave o spletnih straneh, namenjenih potrošnikom. Ta poteka na 

Nacionalnem inštitutu za raka (NIR, angl. NCI), poleg tega pa so prikazane stalne naloge 

Nacionalnega inštituta za standarde in tehnologijo (NIST), ki promovira standarde uporabe ter 

merila ocenjevanja informacijske tehnologijo za zdravstvo. 

Yen (2010) v svoji disertaciji raziskuje metode, modele in na�ne merjenja uporabnosti 

informacijskih tehnologij v zdravstvu. Zdravstvu lahko informacijska tehnologija (IT) ponudi 

pomembne koristi, vendar so s tehnologijo povezane težave velika prepreka za prevzem IT za 

potrebe zdravstvene oskrbe. Disertacija vsebuje tri glavne analize, katerih namen je dose�i 

boljše razumevanje uporabnosti informacijske tehnologije v zdravstvu in podpreti merjenje 

uporabnosti. V metodološkem ocenjevanju uporabnosti so prepoznani problemi obstoje�ih 

preu�evanj, vklju�no s primanjkljajem teoreti�nega okvira/modela, nekonsistentnosti definicij 

uporabnosti in metod ocenjevanja ter pomanjkanje ustreznih analiz za izra�un velikosti 

vzorca. Eksploratorna faktorska analiza je dala 20 vzor�nih primerov zdravstvenih ITUES, 

vklju�eni štirje faktorji so pokazali mo�no notranjo konsistentno zanesljivost: kakovost dela 

(KDŽ, ang. QWL). Rezultati disertacije prispevajo k izboljšanju metodološke širine in 

osnovam za ocenjevanje uporabnosti informacijskih tehnologij v zdravstvu. 

3.3 Legatum prosperity index – metodologija  

Reprezentativen primer uporabe indeksa pa je Legatum »Prosperity Index« (Legatum Institute 

2015a), ki za 141 držav z 89 spremenljivkami meri razlike med državami. Na ta na�in ustvari 

globalni »indeks blaginje«, ki je najboljši pokazatelj razvitosti posamezne države, glede na 

ostale. Ustvarila ga je skupina strokovnjakov, med njima nekaj Nobelovcev, združuje pa 

najbolj znane raziskovalne inštitute, kot sta Galup in IMT (slika 25).  
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Slika 25: Metodologija za dolo�anje Legatum indeksa blaginje 
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Blaginjo države tradicionalno merimo z makroekonomskimi kazalci, kot so njen prihodek, 

predstavljen ali kot bruto doma�i proizvod ali pa kot povpre�ni dohodek na prebivalca (BDP 

na osebo). Vendar bi se ve�ina ljudi strinjala, da je blaginja ve� kot zgolj kopi�enje 

materialnega bogastva. Poleg tega sta pomembna tudi sre�a v vsakdanjem življenju in 

možnost, da si lahko zagotovimo boljše življenje v prihodnosti. Kazalec blaginje je utemeljen 

na predstavi, da je ta ve�dimenzionalna. Dobrobit obsega vse vidike �loveškega življenja, 

vklju�no, a ne omejeno samo na �ustveno sre�o in življenjsko zadovoljstvo. V podobnem 

smislu blaginja prav tako presega BDP na prebivalca in vklju�uje kvalitativne in distributivne 

vidike, ki jih monetarne meritve prezrejo. 

�e bi bogastvo in dobrobit lahko merili na primeren na�in samo z enojnimi spremenljivkami, 

ne bi bilo potrebe za izgradnjo novega kazalca na tako zelo kompleksni osnovi. Vendar je 

blaginja ve�dimenzionalen pojem, ki ga s tem kazalec želijo preiskati in razumeti, kolikor se 

le da.  

V metodologiji je 89 spremenljivk razporejenih preko osem podrejenih kazalcev, 

kategorizirani so glede na to, ali vplivajo na dobrobit ali na prihodek ali pa oboje. Vsak 

podrejeni kazalec, eden za dobrobit, drugi za prihodek, je nato ocenjen za vsako državo 

posebej. Ocena temelji na uspešnosti države glede na vsako spremenljivko in glede na stopnjo 

pomembnosti, ki je pripisana tej spremenljivki. Stopnja pomembnosti oziroma »teža«, 

pripisana dani spremenljivki, je dolo�ena skozi temeljito analizo nazadovanja. To torej ne 

temelji na subjektivnih sodbah ali diskrecijskih odlo�itvah. Na koncu so iz ocene posameznih 

podrejenih kazalcev izra�una povpre�je, da dobimo splošno oceno blaginje, ki dolo�a položaj 

vsake države. 

Za vsak podrejeni kazalec priskrbimo rezultate in položaje posamezne države. Medtem ko 

rezultati kazalcev dajejo splošno oceno blaginje države, vsak podrejeni kazalec služi kot 

zanesljivo vodilo, kako gre tej državi na enem razlikovalnem temelju blaginje. 
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4 EMPIRI�NA RAZISKAVA 

»Osnovno napako narediš, �e sklepaš, še preden imaš podatke. Nehote za�neš izkrivljati 

dejstva, da bi se prilagodila teorijam, namesto da bi se teorije prilagodile dejstvom.« (Doyle 

1887)  

Empiri�na raziskava vklju�uje oblikovanje in ovrednotenje (validacijo) vprašalnika, izbiro 

ciljne skupine in oblikovanje vzorca za anketiranje, izvedbo anketiranja ter statisti�no analizo 

iz anketnih vprašalnikov pridobljenih podatkov. 

4.1 Oblikovanje vprašalnika 

Dejstvo je, da poteka projekt iRescue.mobi v podjetju že tretje leto. Preden smo v podjetju 

sploh za�eli postavljati temelje, na katerih naj bi za�eli z izvedbo projekta, smo se morali 

usmeriti na kon�ne uporabnike in vse udeležene v procesu ravnanja s tehnologijo pri 

oživljanju v primeru sr�nega zastoja. Razumeti smo morali potrebe pacientov, zahteve 

reševalcev, zdravnikov … medicinske stroke. Zanimalo nas je mnenje laikov in njihova 

osveš�enost glede nudenja TPO in DEFI. Upoštevati smo morali protokole, ki jih narekujeta 

AHA in ERC, spoznati delovanje DEFI na mikro ravni, seznaniti smo se morali z AED mrežo 

v Sloveniji in z njenim vzdrževanjem.  Dobro smo morali spoznati tudi protokole, ki jih 

uporablja center za obveš�anje 112. Skratka – imeli smo dobro idejo, a smo se vseeno morali 

kultivirati in zbrati vse obstoje�e informacije, tako sekundarne kot tudi primarne. 

Ko opredelimo bistvo in namen raziskave, pristopimo k oblikovanju vprašalnika. Da bi 

pritegnili potencialne anketirance k sodelovanju, moramo sestaviti tak vprašalnik, ki bo 

razumljiv, kratek in zanimiv, hkrati pa bo vklju�eval vse bistvene elemente raziskave. V 

nasprotnem primeru se utegnejo prejemniki vprašalnika odzvati negativno – namesto da bi 

sistemati�no odgovarjali na vprašanja, vprašalnik vržejo v koš (Devetak in Vukovi� 2002, 

77). 

Anketni vprašalnik je klju�no metodološko orodje za izvedbo raziskave. Ker gre v našem 

primeru za pilotsko raziskavo, smo v tem trenutku zagotovili konsistentnost / zanesljivost in 

kakovost vprašalnika. Posledi�no je bila vsebina in oblika vprašalnika ustrezno prilagojena 

naši raziskavi. Posebej smo bili pozorni, da je bil vprašalnik razumljiv, osredoto�ili smo se na 

tematiko, osvetlili smo bistvo in cilje znanstvene raziskave. 

Zato smo že pred dvema letoma za�eli oblikovati vprašalnik. V našem primeru je šlo za 

kompleksen proces razvoja vprašalnika. Na sestavo vprašalnika je mo�no vplivala teorija 

raziskave, kjer smo se sre�ali z dejanskim stanjem na terenu in s povratno zanko v toku 

dveletnega izpopolnjevala in nenehnega izboljševanja, formiranja vprašalnika do te stopnje, 

da so bila izluš�ena bistvena vprašanja, ki smo jih potrebovali za dokon�no oblikovanje 

vprašalnika in uspešno izvedbo projekta. 
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Izhodiš�a za postavitev vprašalnika so:  

• teorija – teoreti�na izhodiš�a stroke pri reševanju v primeru sr�nega zastoja so imela 

poglavitno vlogo pri oblikovanju strokovnih vsebin; strogo je bila upoštevana vsebina 

obstoje�ih predpisanih protokolov; 

• praksa – dejansko stanje na terenu je bilo osnova za izvedbo posnetka stanja; 

• intervjuji s profesionalci – 20 oseb (osebe, ki so v neposrednem stiku ob reševanju); to so 

reševalci (zdravniki in zdravstveni tehniki, policisti, gasilci, koronarni bolniki); 

• obstoje�a kapaciteta tehnologije, ki jo ponujajo mobilni operaterji uporabnikom na 

podro�ju mobilne tehnologije. 

Intervjuje smo izvajali s posamezniki, ki se ukvarjajo s podro�jem reanimacije po sr�nem 

zastoju. Na ta na�in smo sploh razumeli, kaj moramo vgraditi v aplikacijo. Vprašalnik smo 

razvijali dve leti, saj je osnovno orodje, ki pogojuje izvedbo raziskave in je vezano na razvoj 

celotne aplikacije. Vprašalnik smo razvijali vzporedno z razvojem aplikacije iRescue, izvajali 

smo intervjuje in študirali literaturo. Tu je bilo najve� vloženega dela. Hoteli smo iz prve roke 

vedeti, kaj moramo vgraditi v aplikacijo, da bo koristila vsem udeleženim v procesu ravnanja 

s tehnologijo in samemu namenu – reševanju življenj. 

Vprašalnik smo na podlagi intervjujev preverjali in s povratno zanko spet izpopolnjevali ter 

tako spet in spet ponavljali opisani postopek v �asovnem intervalu dveh let (slika 26). 

Vprašalnik je bil v prvi fazi narejen in na tak na�in tudi testiran. Na tej osnovi smo ga še 

dopolnjevali, dodelovali in preverjali. 

Slika 26: Povratna zanka pri izdelavi anketnega vprašalnika 

Preko razvoja vprašalnika smo oblikovali osnove za segmentiranje ciljnih skupin, saj smo 

ugotovili, kaj je za posamezno skupimo bistvenega, kakšne so potrebe posameznega 

segmenta. Ugotovili smo, kaj je za posamezno ciljno skupino v zvezi z ravnanjem s 

tehnologijo pomembno, in tako združili vse informacije in jih oblikovali v eno smiselno 

celoto. 

Pri sestavi vprašalnika smo pazili, da ne zaidemo na medicinsko ali na inženirsko osnov oz. 

da ne postavljamo vprašanj kar tako. Vprašanja so bila usmerjena v zastavljene cilje projekta 

iRescue. Na za�etku smo vprašalnik zastavili splošno, kasneje, skozi �as, pa smo ga s 
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spoznavanjem problematike posameznih ciljnih skupin nadgrajevali in preoblikovali z vidika 

ravnanja s tehnologijo. 

Preden smo pri�eli z anketiranjem, smo dokon�ni vprašalnik preverili še z naklju�nimi 

osebami. Pred dokon�nim oblikovanjem anketnega vprašalnika smo opravili še intervjuje z 

naklju�nimi osebami, in sicer osebno na lokacijah Interspar Koper, Interspar Ljubljana, 

Le Clerk Ljubljana, Lidl Ljubljana, Hofer Ljubljana, Qlandia Nova Gorica, Euro park 

Maribor, City center Celje, Hofer Novo mesto, Mercator Murska Sobota, Hofer Kranj, 

EuroSpin Velenje in Qlandia Ptuj. Anketiranje pred omenjenimi centri je bilo izvedeno 

izklju�no in samo za namen ovrednotenja vprašalnika.  

Najeli smo dve osebi, ki smo ju morali najprej pou�iti in seznaniti s tematiko, nato pa ju 

usposobiti za delo na terenu. V tej fazi preverjanja oblikovanega vprašalnika velikost vzorca 

ni opredeljena, spraševali smo mimoido�e iz nakupovalnih središ�, vprašanih je bilo cca 230 

oseb. Primarne informacije in podatke za raziskavo so bile tako izluš�ene. 

Informacije, ki smo jih pridobili z intervjujem, v raziskavo nismo zajeli. Služili so izklju�no 

za pridobivanje informacij pri oblikovanju anketnega vprašalnika in njihove analize skozi 

povratno zanko.  

Zakaj smo toliko �asa posvetili vprašalniku? Ker so nas zanimale tudi mikro informacije 

vsake posamezne ciljne skupine posebej. Zavedali smo se, da zgodnje prepoznavanje 

problematike, vedenja, tehnologije vsake ciljne skupine za nas pomeni »širino in globino« 

polja, na katerem bomo izvajali raziskovalno delo. Pridobiti smo morali vse informacije, 

preden smo za�eli z raziskavo. V ta namen smo oblikovali tako obsežen in za anketirance 

relativno zahteven vprašalnik. 

4.2 Ciljne skupine in oblikovanje vzorca 

Pri izbiri ciljnih skupin smo se najprej vprašali, kdo so potencialni uporabniki tehnologije v 

procesu reševanja življenj v primeru sr�nega zastoja. Glede na posnetek stanja na terenu smo 

ugotovili, da so to reševalci, bolniki in splošna javnost, ki bo uporabljala mobilno tehnologijo. 

Zato smo se usmerili na naslednje ciljne skupine: 

• koronarni bolniki, 

• zdravstveni delavci, 

• laiki, rizi�ne skupine – širša javnost, ki je izpostavljena sr�nemu zastoju. 

Predstavljamo ciljne skupine po segmentih: 

• policisti 20, 

• farmacevti 20, 

• vojaki 20, 
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• reševalci 40, 

• gasilci 30, 

• fizioterapevti 30, 

• zdravniki 30, 

• predavatelji – u�itelji 40, 

• zdravstveni tehniki 40, 

• koronarni bolniki 530, 

• FB prijatelji – laiki 255. 

V vzorec je bilo vklju�enih 1055 anketirancev, vzorec v raziskavi je bil geografsko omejen na 

južno Primorsko. Pod nazivom splošna javnost so nas zanimali samo uporabniki aplikacij, ki 

so bili ciljno usmerjeni na raziskovalno tematiko, zato smo upoštevali vso zainteresirano 

skupino ljudi, ki ne prestavljajo dela zdravstvene nacionalne mreže, je pa v njihovem interesu, 

da obstaja tehnologija, ki bi jim omogo�ila ve�jo verjetnost preživetja v primeru sr�nega 

zastoja. Zato smo tu upoštevali koronarne bolnike, njihove sorodnike in socialno omrežje – 

prijatelji na FB. 

4.3 Anketiranje in analiza vzorca 

Po razli�nih kanalih smo po elektronski pošti razposlali 1055 anketnih vprašalnikov, in sicer: 

FB, po elektronski pošti, na Koronarno društvo in zdravstvenim delavcem. Ti anketiranci, 

torej predstavljajo raziskovalni vzorec, ki obsega 1055 anketirancev, ki so prejeli anketni 

vprašalnik. Uspeli smo dose�i 595 popolnoma pravilno izpolnjenih vprašalnikov. To je 56,4-

odstotno odzivnost, kar je glede na težavnost izpolnjevanja in kompleksnost vprašalnika zelo 

dober rezultat. Menimo, da sta tematika raziskave in zavedanje anketirancev tista elementa, 

zaradi katerih smo dosegli tako visok delež odzivnosti (slika 27). 
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Slika 27: Celoten vzorec anketirancev 



44 

Vprašalnik je zajemal pet skupin zaprtih vprašanj in je poleg demografskih zajemal skupno 60 

vprašanj (glej prilogo). Naj še enkrat poudarimo, da smo uspešno izvedli »težaven 

vprašalnik« za anketiranca. Celotna izvedba raziskave ni bila poceni, saj je trajala dve leti. 

Vsem anketirancem na terenu smo po uspešno izpolnjenem vprašalniku podarili obesek za 

klju�e v obliki defibrilatorja z lu�ko. 

4.3.1 Demografske zna�ilnosti anketirancev 

Delitev anketirancev glede na spol: iz slike 28 je razvidno, da nam je uspelo dose�i 

ravnovesje – v raziskavi je bilo udeleženih približno enako število tako moških kot žensk. 

Imamo približno enakomerno porazdelitev med spoloma (moški 314, ženske 281). 
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Slika 28: Delitev anketirancev glede na spol

Delitev anketirancev glede na starost: glede na starost se anketiranci razvrš�ajo tako: do 20 

let (68), 21–30 let (84), 31–40 let (148), 41–50 let (155), 51–60 let (114), nad 60 let (26). 

Trudili smo se, da v raziskavo zajamemo anketirance razli�nih starosti s poudarkom od 40 leta 

pa navzgor, kar nam je v veliki meri tudi uspelo (slika 29). 
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Slika 29: Delitev anketirancev glede na starost
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Delitev anketirancev glede na stopnjo izobrazbe: struktura izobrazbe anketirancev (slika 31): 

osnovna šola (6), poklicna šola (64), srednja šola (184), dodiplomska izobrazba (229), 

podiplomska izobrazba (112). Glede na stopnjo izobrazbe ugotavljamo, da je ob�utljivost 

anketirancev za ravnanje s tehnologijo v primeru sr�nega zastoja ve�ja pri izobraženih ljudeh 

(slika 30). 
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Slika 30: Delitev anketirancev glede na stopnjo izobrazbe

Delitev anketirancev glede na poklic: struktura poklicev anketirancev je prikazana nazorno 

(slika 31) in zajema naslednje poklice: policist (2), farmacevt (4), vojak (5), reševalec (6), 

gasilec (9), fizioterapevt (13), zdravnik (18), predavatelj – u�itelj (31), zdravstveni tehnik 

(33), drugi poklici (474) (slika 31).  
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Slika 31: Delitev anketirancev glede na poklic 
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4.3.2 Ciljne skupine 

Podrobnejšo strukturo naših ciljnih skupin ne glede na spol, starost, izobrazbo in lokacijo 

sestavljajo: policisti, farmacevti, vojaki, reševalci, gasilci, fizioterapevti, zdravniki, 

predavatelji – u�itelji, zdravstveni tehniki in laiki ter je lepo segmentirana. Gre za pridobitev 

posnetka stanja tako vsake posamezne skupine kakor tudi laikov (slika 31). Ta podatek za nas 

predstavlja pomembno informacija o koli�ini in strukturi vseh poklicev v celotnem vzorcu. 

Delitev anketirancev glede na kraj prebivališ�a: ni naklju�no, da smo anketirance spraševali 

po prebivališ�u, saj je za nas ta podatek pomemben zaradi ustrezne razporeditve mreže DEFI. 

Iz diagrama (slika 32) je razvidno, da je skoraj polovica anketirancev iz mesta. To pomeni, da 

moramo najprej z DEFI mrežo za�eti v najbolj obljudenih krajih. 
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Slika 32: Delitev anketirancev glede na kraj prebivališ�a

4.4 Osnovna deskriptivna analiza vzorca 

Glede uporabnosti tehnoloških medijev smo vzeli za osnovo Likertovo lestvico. Z Likertovo 

lestvico smo merili ve�je število spremenljivk, ki nam vse merijo isti koncept. Merjeni 

koncept želimo zaobjeti v eno samo spremenljivko, ki jo konstruiramo na naslednji na�in: 

vrednosti vseh spremenljivk, ki jih vklju�imo v konstrukcijo nove spremenljivke, seštejemo 

ter dobljeno vsoto delimo s številom spremenljivk. Pri tem je seveda treba paziti, da so vse 

spremenljivke »obrnjene v isto smer« oz. da vrednosti posamezne spremenljivke pri vsaki 

spremenljivki pomenijo oz. na enak na�in merijo isto. Nova (konstruirana) spremenljivka je 

intervalnega tipa (Kova�i� b. l.). 

4.4.1 Odgovori na vprašanje »Koliko �asa na dan uporabljate …« 

V odgovoru na vprašanje so anketiranci med naslednjimi ponujenimi možnostmi: mobilni 

telefon, PC – osebni ra�unalnik, TV, radio, video igrice, druge elektronske naprave, 
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ocenjevali pomembnost po Likertovi petstopenjski lestvici. Prejete odgovore smo razdelili na 

razrede. S formulo 

is i

i

is

i

i

y f
x

f

y sredina razreda

f frekvenca razreda

f velikost vzorca

⋅

=

−

−

−

�
�

�

smo za vsak medij dobili oceno povpre�ne vrednosti, koliko ur na dan anketiranci uporabljajo 

opisani medij. 

Z ocenami Likertove lestvice od 1 do 5 smo na podlagi podatkov dobili naslednji graf (slika 

33). V njem smo prikazali ocenjene povpre�ne vrednosti uporabnosti tehnoloških medijev, za 

katere anketiranci menijo, da jih najpogosteje uporabljajo. Lepo se vidi, da osebni ra�unalnik 

in mobilni telefon vodita po uporabi pred ostalimi tehnološkimi mediji. 

Slika 33: Ocena uporabnosti tehnoloških medijev 

Presene�a, da so anketiranci ocenili, da osebni ra�unalnik (PC) uporabljajo pogosteje kot 

MOBI telefon. Sledita radio in TV. Pri�akovano pa so na zadnjem mestu po uporabi druge 

elektronske naprave in video igrice. Presenetljivo vodi uporaba osebnega ra�unalnika s 

povpre�no uporabo 3,5 ure. Pri�akovali smo ve�jo uporabo mobilnih telefonov. 

4.4.2 Uporabnosti posameznega tehnološkega medija – mikro pogled  

Slika 34 nazorno prikaže �lenitev – odvisnost števila ljudi glede na dejansko porabo (po urah) 

za vsak tehnološki medij posebej. 
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Slika 34: Uporabnosti posameznega tehnološkega medija 

4.4.3 Ocena uporabnosti tehnoloških medijev  

Kljub temu da so bili anketiranci prepri�ani, da najbolj uporabljajo PC, nam je analiza 

postregla z natan�no ugotovitvijo (preglednica 1), da je mobilni telefon – smartphone najbolj 

uporabljen tehnološki medij pri ljudeh. Sledijo mu PC, GPS, radio in TV ter na koncu še 

video igrice. Povpre�je (Mean) znaša 4,72. Manjši kot je koeficient deviacije (St. Deviation), 

manjša je razpršenost – odstopanje od povpre�ja. Tu smo ugotovili, kateri je najpomembnejši 

tehnološki medij. 

Preglednica 1: Tehnološki mediji 

Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Video igrice 595 1 5 2,16 1,108

TV 595 1 5 3,58 0,945

Radio 595 1 5 3,58 0,934

GPS 595 1 5 4,04 1,019

PC – osebni ra�unalnik 595 1 5 4,43 0,734

Mobilni telefon 595 1 5 4,72 0,510

Valid N (listwise) 595

S tem vprašanjem, ki pa smo ga malo obrnili, dobimo druga�en, pravi rezultat. 
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4.4.4 Ste že kdaj poizkusili s pomo�jo katerega od tehnoloških medijev poklicati 112, 

113 … 

V preglednici lahko iz prvega stolpca beremo deleže posameznih tehnoloških medijev: prvi, 

najmo�nejši medij je mobilni telefon z 39,7 % deležem (preglednica 2). 

Preglednica 2: Ste že kdaj poizkusili s pomo�jo katerega od tehnoloških medijev 

poklicati 112, 113 … 

Frequencies 

Responses 

Percent of Cases N Percent 

a Klasi�ni Telefon 252 31,4 % 42,4 %

Mobilni telefon – Smartphone 318 39,7 % 53,4 %

E-mail 9 1,1 % 1,5 %

Videotelefon 2 0,2 % 0,3 %

Fax 5 0,6 % 0,8 %

Drugi medij 2 0,2 % 0,3 %

Ne še, ni bilo potrebno 214 26,7 % 36,0 %

Total 802 100,0 % 134,8 %

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Drugi stolpec pove, da je 53,4 % ljudi (kategorija) kliknilo na tehnološki medij mobilni 

telefon – smartphone. Vsota tu ni 595, ampak 802 … To pomeni, da so nekateri poizkušali 

izvesti klic v sili z ve� tehnoloških medijev. 

4.4.5 Kateri operacijski sistem imate na vašem telefonu 

V spodnji preglednici 3 lahko iz prvega stolpca beremo deleže posameznih tehnoloških 

medijev: dale� vodi Android z 63,9 % deležem. Sledi IOS z 14,5 % deležem, nato Windows s 

5,2 % deležem in na koncu še vsi ostali z zanemarljivimi deleži (preglednica 3). 

Preglednica 3: Kateri operacijski sistem imate na vašem telefonu 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Android 380 63,9 63,9 64,0

IOS 86 14,5 14,5 78,5

Windows 31 5,2 5,2 83,7

Drugi operacijski sistem 14 2,4 2,4 86,1

Ne vem 44 7,4 7,4 93,4

Nimam operacijskega sistema 39 6,6 6,6 100,0

Total 595 100,0 100,0
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4.4.6 Ali ste se udeležili te�aja iz oživljanja in, �e ste se, kdaj je to bilo? 

Glede na dejstvo, da bi morali obnoviti znanje TPO in DEFI v povpre�ju na dve leti, vidimo 

(preglednica 4), da je 38 % populacije znotraj intervala od letos pa do dveh let. 

Preglednica 4: Ali ste se udeležili te�aja iz oživljanja in, �e ste se, kdaj je to bilo? 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Nisem se še udeležil 89 15,0 15,0 15,0

Ko sem opravljal vozniški izpit 92 15,5 15,5 30,4

Letos 63 10,6 10,6 41,0

Pred 1 letom 93 15,6 15,6 56,6

Pred 2 letoma 70 11,8 11,8 68,4

Pred 4 leti 42 7,1 7,1 75,5

Pred 5 in ve� leti 146 24,5 24,5 100,0

Total 595 100,0 100,0

Ti podatki presene�ajo (slika 35). Posnetek na terenu nam sporo�a, da je 38 % naklju�no 

anketirane populacije dobro osveš�ene in pozna v raziskavi obravnavano problematiko. Niti 

slu�ajno nismo pri�akovali takega rezultata, pa vendar. Mogo�e pa je bilo le naklju�je, da smo 

v vzorcu zajeli tako populacijo. 
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Slika 35: Udeležbe na te�ajih TPO in DEFI 

4.5 Model uporabnosti tehnologije 

Statisti�na analiza je glavni del raziskovalne naloge. Je oblikovanje modela, s katerim bomo 

lahko ocenili uporabnost nove tehnologije ter zajeli vse vidike u�inkovitosti aplikacije 

iRescue: zaupanje in seznanjenost ter ravnanje z mobilno tehnologijo, pripravljenost za 

u�enje, osnovno znanje medicinskih dejstev pri izvajanju TPO in DEFI. Hkrati mora biti 
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model tudi enostaven za nadaljnjo analizo. Zato želimo oblikovati eno samo spremenljivko, 

»Indeks uporabnosti« ki izpolnjuje naštete pogoje. 

Naš namen izdelave modela je upravljanje, pojasnjevanje in napovedovanje dejanskih 

lastnosti populacije prou�evanega vzorca. Najprej moramo vedeti, da je naš model »indeksa 

uporabnosti« tehnologij neke vrste miselna, formalna konstrukcija, zgradba, s katero bomo 

glede na zastavljene cilje znanstveno-raziskovalnega dela, ki jih prou�ujemo, ustrezno 

nadomeš�ali dejansko stanje.  

Modeliranje je uveljavljena raziskovalna znanstvena metoda. Naša težnja je, da se v 

znanstveni raziskavi z našim modelom �im bolj približamo dejanskemu stanju. Vemo pa, da 

se noben model ne more v popolnosti istovetiti z dejanskim stanjem. Z modelom smo povzeli 

bistvene zna�ilnosti, lastnosti populacije prou�evanega vzorca in tako poenostavili in sploh 

omogo�ili izvedbo raziskave. Na podlagi oblikovanega modela (slika 36) smo za�eli z 

analizo, korak za korakom. 

Slika 36: Oblikovanje modela uporabnosti nove tehnologije 

4.6 Osnove za razvoj indeksa uporabnosti tehnologije 

Prvi del statisti�ne analize, ki je glavni del, predstavlja osnovo raziskovalne naloge. Ker je 

prvi korak oblikovanja »indeksa uporabnosti« faktorska analiza (FA), ki je ob�utljiva na 

nenormalnost, je treba testirati normalo porazdelitev. Faktorska analiza (FA) je model, s 

katerim skušamo pojasniti povezave med ve�jim številom spremenljivk z manjšim številom 

faktorjev, ki predstavljajo skupne razsežnosti (Mardia, Kent in Bibby 2003). Poiskati moramo 

povezave med spremenljivkami, s katerim poskušamo najti novo množico spremenljivk (manj 
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kot merjenih spremenljivk), ki predstavljajo, kar je skupnega opazovanim spremenljivkam 

(Kogovšek 2001). 

FA izvajamo s ciljem in namenom pojasniti bistvo raziskovalnega modela z manjšim številom 

latentnih spremenljivk – skupnih opazovanih faktorjev. Skratka želimo ugotoviti, ali sploh 

obstajajo povezave med opazovanimi spremenljivkami (korelacije, kovariance), ki jih lahko 

pojasnimo z manjšim številom spremenljivk. 

Izvedemo One-Sample Kolmogorov-Smirnov test. Glede na rezultate testa (preglednica 5) se 

odlo�imo za pravilno izbiro metode FA. Test normalne (Gausove) porazdelitve je 

»Kolmogorov-Smirnov Test« z naslednjimi hipotezami:

0

1

H :spremenljivka je porazdeljena normalno

H :spremenljivka ni porazdeljena normalno

Preglednica 5: Metoda FA – Principal Axis Factoring

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Normal Parametersa,b

T
es

t 
S

ta
ti

st
ic

 

A
sy

m
p.

 
S

ig
. (

2-
ta

il
ed

)

Mean 
Std. 

Deviation

Ali bi znali u�inkovito uporabiti defibrilator? 3,34 1,054 0,198 0,000c

Ali ste že kdaj naložili kakršno koli aplikacijo na vaš pametni 
mobilni telefon? 

3,86 1,255 0,255 0,000c

Menite, da ste sposobni u�inkovito izvajati oživljanje in 
defibrilacijo? 

3,38 0,994 0,213 0,000c

Ali menite, da je povezljivost mobilnih aplikacij z internetom 
zaupanja vredno in u�inkovito? 

3,94 0,807 0,265 0,000c

Ali menite, da bi bila povezava reševalcev z uporabo mobilne 
aplikacije in mreže javno dostopnih defibrilatorjev u�inkovita?

4,27 0,741 0,258 0,000c

A je internet za vas koristen in u�inkovit medij? 4,41 0,726 0,311 0,000c

Ali bi po vašem mobilna aplikacija v primeru aktivacije 112 
delovala u�inkovito? 

4,19 0,755 0,237 0,000c

Menite da bi bilo za vas koristno in predvsem u�inkovito, �e bi 
bila mobilna aplikacija povezana s posamezniki, ki so voljni 
prisko�iti na pomo� v primeru sr�nega zastoja? 

4,35 0,746 0,299 0,000c

Ali menite, da bi bila mobilna aplikacija, ki lahko rešuje 
življenja, u�inkovita tudi sama po sebi, brez povezave z 
zdravniki, reševalci in drugim strokovnim osebjem? 

3,64 1,050 0,226 0,000c

Legenda: a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. 

Obstaja ve� metod FA, kot so: »alfa« FA, metoda glavnih osi (PAF), »image« FA, metoda 

najve�jega verjetja (M). Tu (preglednica 5) se takoj vidi, da so vse zna�ilnosti (Sig 2-tailed) 

pod 0,05. Iz tega sledi, da ni�elno hipotezo zavrnemo in sprejmemo nasprotno. Ugotovili smo, 

da nimamo normalne porazdelitve spremenljivk. Posledi�no sklepamo, da normalnosti ni.  
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Zato je pravilna izbira metode glavnih osi, Principal Axis Factoring – PAF, ki je edina od 

zgoraj naštetih metod, ki je neob�utljiva na nenormalnost. 

4.6.1 Priprava podatkov za analizo – faktorska analiza 

Najprej moramo preveriti parametre faktorskega modela z vidika: 

• enoli�nosti ocen parametrov 

Naša naloga je, da iz danih elementov varian�no-kovarian�ne ali korelacijske matrike �

izra�unamo neznane elemente matrik A in �. Vprašanje, ki se ob tem ponuja, je: pri 

kakšnih pogojih je mogo�e za dano matriko � enoli�no dolo�iti matriki A in �, ki 

zadoš�ata ena�bi  

� = AA' + �. 

�e je k > 1 in �e obstaja enoli�no dolo�ena matrika �, obstaja neskon�no mnogo matrik 

A, ki zadoš�ajo zgornji ena�bi.  

Poglejmo, zakaj. Naj bo Mk × k neka ortonormalna matrika (MM0 = I) in naj bo 

A� = AM. Potem je A �A �0 = (AM)(AM) 0 = AMM0A 0 = AA0 = � – �. To pomeni, 

da je tudi A� lahko rešitev zgornje ena�be. Ortonormalnih matrik je neskon�no mnogo, 

zato tudi obstaja neskon�no mnogo matrik, ki zadoš�ajo zgornji ena�bi. Za enoli�no 

dolo�itev matrike A je zato treba dodati še kakšen pogoj (Batagelj b. l.). 

• identifikabilnosti faktorskega modela 

Število vseh parametrov faktorskega modela, ki jih moramo oceniti na osnovi faktorske 

ena�be, je m × k (faktorskih uteži) in m (specifi�nih varianc). Parametre ocenjujemo na 

osnovi informacij v matriki varianc in kovarianc opazovanih spremenljivk, ki jih je 

(m(m+1)) / 2. Torej imamo (m(m+1)) / 2 ena�b za mk + m parametrov. Za identifikacijo 

modela je po navadi potreben pogoj, da je ve� ena�b kot ocenjevanih parametrov. Od tu 

naslednji pogoj: mk + m � (m(m + 1)) / 2 oziroma k � (m − 1) / 2. Zgornji pogoj je 

potreben pogoj za identifikacijo faktorskega modela, ni pa zadosten (prav tam). 

Zaradi velikega števila številskih spremenljivk sklopa, ki meri »u�inkovitost« oziroma meri:  

• u�inkovitosti uporabe in izvajanja oživljanja in defibrilacije, 

• potencialno korist uporabe mobilne aplikacije, 

• vse prednosti nove tehnologije, 

je treba te nadomestiti z nekaj novimi spremenljivkami, ki jih je ob�utno manj. V raziskavi 

smo to naredili z metodo glavnih komponent.  

Metoda glavnih komponent je ena najpogosteje uporabljanih multivariatnih metod. Osnovna 

zamisel metode je opisati razpršenost n enot v m razsežnem prostoru – ki je dolo�en z m 
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merjenimi spremenljivkami – z množico nekoreliranih spremenljivk (komponent), ki so 

linearne kombinacije izvirnih merjenih spremenljivk. Nove spremenljivke – komponente so 

urejene od najpomembnejše – to je tiste, ki pojasnjuje kar najve� razpršenosti osnovnih 

podatkov – do najmanj pomembne – tiste, ki pojasnjuje najmanjši del razpršenosti opazovanih 

spremenljivk (Kova�i� b. l.). 

Cilj metode je, da z nekaj glavnimi vhodnimi komponentami povzamemo bistvo podatkov s 

�im manjšo izgubo informacij, tako da se zmanjša razsežnost prostora. Prednosti te metode 

so: 

• zmanjšano število testov, ker test, ki je izveden na glavni komponenti, ravno tako velja za 

spremenljivke, ki tvorijo to komponento; 

• glavne komponente uporabimo pri nadaljnji analizi: regresija, razvrš�anje v skupine, teste 

aritmeti�ne sredine. 

Matemati�no je glavna komponenta linearna kombinacija (uteženo povpre�je) vhodnih 

spremenljivk in ravno tako kot faktorska analiza pojasnjuje zvezo med opazovanimi 

spremenljivkami. Razlika je samo v tem, da faktorska analiza zajame samo tisti del 

variabilnosti, ki je skupen vsem spremenljivkam. 

Metoda glavnih komponent pa poleg skupne zajame tudi specifi�no varianco oziroma to, kar 

je lastnost posameznih spremenljivk. Posledica je ta: 

• faktorji so neobstoje�e, latentne spremenljivke. Vsaka spremenljivka je kombinacija 

faktorjev. Zato je glavni namen FA razkrivanje strukture povezanosti spremenljivk; 

• glavne komponente so realne spremenljivke. Vsaka komponenta je kombinacija 

spremenljivk in zato jih lahko uporabimo za nadaljnjo analizo. 

Zato se izkaže za zelo uspešno kombinacija obeh metod: 

• v prvem koraku s faktorsko analizo razdelimo vprašanja na skupine (faktorje), 

• nato pa v vsaki skupini izvedemo PCA analizo.  

Tako je rezultat vedno ena sama komponenta brez rotacije. To nam omogo�a, da glavne 

komponente, ki so shranjene v standardizirani obliki, pretvorimo nazaj na Likertovo lestvico 

od 1 do 5. Na tak na�in postanejo interpretacije testov bistveno bolj razumljive. 

Rezultati analize PCA (FA) smo prikazali v petih (štirih) tabelah, iz katerih je razvidno: 

• Ali so izpolnjeni pogoji za pravilno redukcijo: 

Preglednica 7: Primernost podatkov za redukcijo, KMO in Bartlettov test 

Prva stvar, ki jo bomo testirali, je, ali je povezanost spremenljivk dovolj velika, da je 

smiselno nadomestiti izhodiš�ne spremenljivke z glavnimi komponentami. Ni�elna 
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domneva pravi, da je korelacijska matrika enaka enotni matriki (neprimernosti podatkov 

za analizo). To testiramo z Bartlettovim testom. 

Želimo, da je zna�ilnost Bartlettovega testa pod 0,05. Takrat ni�elno hipotezo o enotski 

matriki zavrnemo ter sklepamo, da obstaja dovolj velika povezanost med vhodnimi 

spremenljivkami.  

Druga stvar za ugotavljanje smiselnosti metode glavnih komponent pa je Kaiser-Meyer-

Olkinova mera o primernosti vzorca. Možne vrednosti so med 0 in 1. �e KMO mera 

pokaže vrednost blizu 1, pomeni, da bo redukcija uspešna. V primeru, da je vrednost pod 

0,6, pa gre za nekoreliranost spremenljivk in metoda glavnih komponent ni uporabna.  

Preglednice 6, 8: Komunalitete posameznih spremenljivk 

Vse komunalitete oziroma deleži pojasnjene spremenljivke morajo biti nad 50 % zato, da 

lahko vse spremenljivke uporabimo v metodi glavnih komponent. 

Preglednica 9: Skupna pojasnjena varianca 

V tej preglednici so prikazani vsi podatki o ekstrahiranih glavnih komponentah: lastne 

vrednosti, delež pojasnjene variance za posamezno komponento ter kumulativa oziroma 

vsota pojasnjene variance vseh glavnih komponent. Želimo da je kumulativa nad 60 %. 

• Struktura dobljenih komponent: 

Preglednica 10, faktorske uteži osnovne rešitve (v�asih tudi rotirana rešitev preglednica 

11)  

Prikazuje faktorske uteži, oziroma korelacijske koeficiente med vhodnimi 

spremenljivkami in glavno komponento (faktorjem). Mo�ne uteži (ve�je od 0,5) morajo 

imeti pravilno strukturo: uteži morajo biti pozitivne. Pomembna pri faktorski analizi. 

Preglednica 5, koeficienti linearne kombinacije glavnih komponent (se pojavi samo pri 

PCA metodi) 

Pomembno je, da metoda PCA predstavlja koeficiente linearne kombinacije. 



56 

Faktorska analiza 1 – Tabela komunalitet 

Preglednica 6: Skrita diagnostika anketiranca 

Communalities Extraction

Ali menite, da bi bila povezava reševalcev z uporabo mobilne aplikacije in mreže javno 
dostopnih defibrilatorjev u�inkovita? 

0,580

Ali je internet za vas koristen in u�inkovit medij? 0,310

Ali bi po vašem mobilna aplikacija v primeru aktivacije 112 delovala u�inkovito? 0,561

Menite da bi bilo za vas koristno in predvsem u�inkovito, �e bi bila mobilna aplikacija 
povezana s posamezniki, ki so voljni prisko�iti na pomo� v primeru sr�nega zastoja? 

0,445

Ali menite, da bi bila mobilna aplikacija, ki lahko rešuje življenja, u�inkovita tudi sama po 

sebi, brez povezave z zdravniki, reševalci in drugim strokovnim osebjem? 

0,254

Ali bi znali u�inkovito uporabiti defibrilator? 0,694

Ali ste že kdaj naložili kakršno koli aplikacijo na vaš pametni mobilni telefon? 0,122

Menite, da ste sposobni u�inkovito izvajati oživljanje in defibrilacijo? 0,881

Ali menite, da je povezljivost mobilnih aplikacij z internetom zaupanja vredno in 
u�inkovito? 

0,451

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

Vse komunalitete oziroma deleži pojasnjene spremenljivke morajo biti nad 50 % zato, da 

lahko vse spremenljivke uporabimo v metodi glavnih komponent. 

V preglednici 6 vidimo, da imajo poševno ozna�ene spremenljivke/trditve 

• Ali je internet za vas koristen in u�inkovit medij? 

• Ali menite, da bi bila mobilna aplikacija, ki lahko rešuje življenja, u�inkovita tudi sama 

po sebi, brez povezave z zdravniki, reševalci in drugim strokovnim osebjem? 

• Ali ste že kdaj naložili kakršno koli aplikacijo na vaš pametni mobilni telefon? 

preslabo pojasnjenost – komunaliteto; niso del istega koncepta (diagnostike) ter jih izlo�imo 

iz nadaljnje analize. Tem trem spremenljivkam se ne odpovemo, vklju�imo jih kot neodvisne 

spremenljivke v model oblikovanje indeksa uporabnosti z regresijsko analizo. Odpovemo se 

jim na podro�ju diagnostike, ne bomo pa se jim odpovedali kot vzrok. Vklju�ene bodo kot 

neodvisne spremenljivke. Tako smo ugotovili, da vprašani teh treh vprašanj niso razumeli kot 

del koncepta diagnostike.  

Ponovimo FA brez teh treh trditev. Zdaj smo ugotovili, da je preostalih šest spremenljivk 

dobro povezanih. Mogo�e pa je vseh šest preostalih spremenljivk tako povezanih, da tvorijo 

enoten koncept. Mogo�e pa sta dve skupini, tega še ne vemo.  

V naslednjem koraku je pomembno, da pei izvedbi analize ugotovimo naslednje: 

• Koliko skupin spremenljivk (faktorjev) bomo dobili?

• V kolikšnem razmerju so ti faktorji? 
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Preglednica 7: Primernost podatkov za faktorsko analizo 

Factor Analysis 2 

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling dequacy. 0,785

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1315,927

df 15

Sig. 0,000

Visoka vrednost KMO = 0,765 kaže na uspešno analizo (preglednica 7). 

Ali so izpolnjeni pogoji za pravilno redukcijo, nam pojasnita KMO in Bartlettov test. Najprej 

smo testirali, ali je povezanost spremenljivk dovolj velika, da je smiselno nadomestiti 

izhodiš�ne spremenljivke z glavnimi komponentami.  

Ni�elna domneva pravi, da je korelacijska matrika enaka enotni matriki (neprimernosti 

podatkov za analizo). To testiramo z Bartlettovim testom. Želimo, da je zna�ilnost 

Bartlettovega testa pod 0,05. Takrat ni�elno hipotezo o enotski matriki zavrnemo ter 

sklepamo, da obstaja dovolj velika povezanost med vhodnimi spremenljivkami.  

Vse komunalitete, oziroma deleži pojasnjene spremenljivke morajo biti nad 50 % zato, da 

lahko vse spremenljivke uporabimo v metodi glavnih komponent. 

Preglednica 8: Komunaliteta Znanje – Potencial 

Tabela komunalitet (beremo Extraction): 

Communalities 

Initial Extraction

Ali bi znali u�inkovito uporabiti defibrilator? 0,617 0,789

Menite, da ste sposobni u�inkovito izvajati oživljanje in defibrilacijo? 0,622 0,783

Ali menite, da je povezljivost mobilnih aplikacij z internetom zaupanja vredno in 
u�inkovito? 

0,351 0,519

Ali menite, da bi bila povezava reševalcev z uporabo mobilne aplikacije in mreže 
javno dostopnih defibrilatorjev u�inkovita?

0,460 0,628

Ali bi po vašem mobilna aplikacija v primeru aktivacije 112 delovala u�inkovito? 0,428 0,566

Menite da bi bilo za vas koristno in predvsem u�inkovito, �e bi bila mobilna 
aplikacija povezana s posamezniki, ki so voljni prisko�iti na pomo� v primeru 
sr�nega zastoja? 

0,348 0,525

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

Vse komunalitete (pojasnjenosti) so nad 50 %, kar pomeni, da so dobljeni faktorji dobri 

predstavniki vhodnih spremenljivk (preglednica 8). 
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Rotacije faktorjev (Kodri� b. l.): 

• �e dobljenih skupnih faktorjev ne znamo smiselno interpretirati, se odlo�imo za rotacijo 

faktorjev (�e so projekcije dolo�ene spremenljivke precejšnje na ve� faktorjih, �e imamo 

splošen faktor …). 

• Želimo izrazitejše faktorske uteži in �im enostavnejšo strukturo. 

Preglednica 9: Skupna pojasnjena varianca Znanje – Potencial 

Total Variance Explained 

Factor

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulativ

e % Total 
% of 

Variance 
Cumulat

ive % Total 
% of 

Variance 
Cumul
ative %

1 2,635 43,912 43,912 2,199 36,645 36,645 2,030 33,833 33,833

2 1,668 27,804 71,716 1,411 23,515 60,160 1,580 26,327 60,160

3 0,623 10,387 82,102

4 0,448 7,459 89,561

5 0,413 6,887 96,448

6 0,213 3,552 100,000

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

Skupna pojasnjena varianca … V tej preglednici so prikazani vsi podatki o ekstrahiranih 

glavnih komponentah: lastne vrednosti, delež pojasnjene variance za posamezno komponento 

ter kumulativa oziroma vsota pojasnjene variance vseh glavnih komponent. Želimo da je 

kumulativa nad 60 %. 

Prišli smo do naslednjih ugotovitev: 

• Ekstrahirana sta dva faktorja, ki skupaj pojasnjujeta 60,16 % variabilnosti.  

• Za nas je pomembna zarotirana rešitev, predvsem pa razmerje lastnih vrednosti faktorjev: 

2,03 in 1,58, ki bodo klju�ne pri oblikovanju »indeksa u�inkovitosti«.  

To razmerje pravi, da je pomen potenciala glede na znanje v razmerju 2 : 1,58 (primer). Ko 

bomo naredili indeks potenciala in indeks znanja, jih bomo zamešali v tem razmerju in 

dobimo indeks. ki vsebuje vse. 

Tu je razvidno, da smo pravilno sestavili anketni vprašalnik. Vidimo, da ima aplikacija 

iRescue potencial interneta, mobilne tehnologije in potencial znanja. Brez znanja ne moremo 

uporabljati tehnologije in obratno. Ugotovili smo, da tehnologija pomaga, tehnologija 

omogo�a in da je ravnanje s tehnologijo pogojeno z znanjem v procesu oživljanja.  

V tem primeru smo ugotovili, da je naša skrita diagnostika v našem anketnem vprašalniku 

bila prikrita diagnostika ravnanja s tehnologijo.  
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V tem trenutku smo tudi ugotovili, da bomo v naši FA obravnavali dva faktorja (dve skupini 

spremenljivk). FA ima funkcijo razkrivanja strukture, odkrije samo tisto, kar je skupno. �e pa 

želimo spremenljivke shraniti, potrebujemo metodo PCA.  

Metoda glavnih osi (PCA) je linearna transformacija rotacija m-dimenzionalnega merskega 

prostora. Prva koordinata zasukanega koordinatnega sistema (glavna os ali 1 PC) je tista smer, 

v kateri se celotna varianca sistema vseh obravnavanih podatkov najbolj zmanjša. Naslednja 

glavna os je pravokotna na prejšnjo in je spet dolo�ena s tem, da opiše kar najve� preostale 

variance. Ker je tako velika ve�ina celotne variance podatkov zbrana okrog nekaj prvih novih 

osi, lahko ostale osi zanemarimo, še posebej, �e upoštevamo samo tiste, ki so skupno 

odgovorne za ve� kot npr. 90 % variance. Ker so v veliki ve�ini obravnavanih problemov 

spremenljivke med seboj odvisne, lahko že prvi dve glavni (novi) osi nosita ve� kot 75 % 

variance (Novi� 2008). 

Preglednica 10:  Osnovna rešitev, iz katere sklepamo, da je rotacija nujna 

Factor Matrixa 

Factor 

1 2 

Ali menite, da bi bila povezava reševalcev z uporabo mobilne aplikacije in mreže 
javno dostopnih defibrilatorjev u�inkovita?

0,716 –0,339

Ali bi po vašem mobilna aplikacija v primeru aktivacije 112 delovala u�inkovito? 0,701 –0,272

Ali menite, da je povezljivost mobilnih aplikacij z internetom zaupanja vredno in 
u�inkovito? 

0,621 –0,184

Menite da bi bilo za vas koristno in predvsem u�inkovito, �e bi bila mobilna 
aplikacija povezana s posamezniki, ki so voljni prisko�iti na pomo� v primeru 
sr�nega zastoja? 

0,588 –0,281

Ali bi znali u�inkovito uporabiti defibrilator? 0,449 0,767

Menite, da ste sposobni u�inkovito izvajati oživljanje in defibrilacijo? 0,512 0,722

Extraction Method: Principal Axis Factoring. a. 2 factors extracted. 10 iterations required. 

Struktura (preglednica 10) je nepravilna, zadnja spremenljivka ima mo�no utež na obeh 

faktorjih (kar je prepovedano), to pomeni, da je rotacija nujna. V�asih tudi rotirana rešitev 

(preglednica 11) prikazuje faktorske uteži oziroma korelacijske koeficiente med vhodnimi 

spremenljivkami in glavno komponento (faktorjem). Mo�ne uteži (ve�je od 0,5) morajo imeti 

pravilno strukturo: uteži morajo biti pozitivne.  
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Preglednica 11: Matrika faktorskih uteži po rotaciji 

Rotated Factor Matrixa 

Factor 

1 2 

Ali menite, da bi bila povezava reševalcev z uporabo mobilne aplikacije in mreže 
javno dostopnih defibrilatorjev u�inkovita?

0,792 0,031

Ali bi po vašem mobilna aplikacija v primeru aktivacije 112 delovala u�inkovito? 0,748 0,083

Menite da bi bilo za vas koristno in predvsem u�inkovito, �e bi bila mobilna 
aplikacija povezana s posamezniki, ki so voljni prisko�iti na pomo� v primeru 
sr�nega zastoja? 

0,652 0,023

Ali menite, da je povezljivost mobilnih aplikacij z internetom zaupanja vredno in 
u�inkovito? 

0,635 0,124

Ali bi znali u�inkovito uporabiti defibrilator? 0,043 0,887

Menite, da ste sposobni u�inkovito izvajati oživljanje in defibrilacijo? 0,119 0,877

Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 3 iterations. 

Po rotaciji smo dobili pravilno strukturo uteži. Zelo dobro je, da so majhne faktorske uteži 

pod 0,2. Tako je struktura zelo jasna. Kon�ana je prva faza oblikovanja indeksa u�inkovitosti.  

S faktorsko analizo sklopa vprašanj »u�inkovitost« smo ugotovili, da ga je najbolj smiselno 

razdeliti na dve skupini trditev. 

Prvo skupino trditev smo poimenovali Ravnanje s tehnologijo: 

• Ali bi znali u�inkovito uporabiti defibrilator? 

• Menite, da ste sposobni u�inkovito izvajati oživljanje in defibrilacijo? 

Druga skupina trditev – poimenovali smo jo Potencial mobilne tehnologije in aplikacije 

iRescue – vklju�uje naslednja vprašanja: 

• Ali menite, da bi bila povezava reševalcev z uporabo mobilne aplikacije in mreže javno 

dostopnih defibrilatorjev u�inkovita? 

• Ali bi po vašem mobilna aplikacija v primeru aktivacije 112 delovala u�inkovito? 

• Menite da bi bilo za vas koristno in predvsem u�inkovito, �e bi bila mobilna aplikacija 

povezana s posamezniki, ki so voljni prisko�iti na pomo� v primeru sr�nega zastoja? 

• Ali menite, da je povezljivost mobilnih aplikacij z internetom zaupanja vredno in 

u�inkovito? 

Prva skupina trditev meri doseženo znanje, zavedanje in veš�ine anketirancev v postopku 

oživljanja in reševanja življenj. Druga skupina meri zavedanje, spoznanje anketirancev, 

kolikšen je potencial mobilne tehnologije in aplikacije iRescue za oživljanje in reševanje 

življenj. 
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4.6.2 Priprava podatkov za analizo – metoda glavnih komponent 

Sledi redukcija (združevanje) dobljenih faktorjev v nove spremenljivke z metodo PCA. 

Redukcijo bomo izvedli dvakrat, za vsak faktor (skupino trditev). Prikazujemo samo tabele 

Component Score Coefficient Matrix, iz katerih je razvidna struktura glavnih komponent. 

Ostale tabele, ki dokažejo izpolnjenost vseh potrebnih pogojev za pravilno redukcijo, lahko 

kasneje na zahtevo komisije dodamo v prilogo. 

Preglednica 12:  Razmerja posameznih spremenljivk znotraj komponente PCA 1 

Component Score Coefficient Matrix 

Component

1 

Ali bi znali u�inkovito uporabiti defibrilator? 0,530

Menite, da ste sposobni u�inkovito izvajati oživljanje in defibrilacijo? 0,530

Extraction Method: Principal Component Analysis. Component Scores. 

Jasno je vidno (preglednica 12),da sta si ti dve lastnosti v popolnoma enakem razmerju 0,530 

na podro�ju znanja. Zato, da bi ohranili Likertovo lestvico od 1 do 5, smo v ukazu Compute 

uporabili deljenje z lastno dolžino. 

Preglednica 13:  Razmerja posameznih spremenljivk znotraj komponente PCA 2 

Component Score Coefficient Matrix 

Component

1 

Ali menite, da je povezljivost mobilnih aplikacij z internetom zaupanja vredno in 
u�inkovito? 

0,300

Ali menite, da bi bila povezava reševalcev z uporabo mobilne aplikacije in mreže javno 
dostopnih defibrilatorjev u�inkovita? 

0,333

Ali bi po vašem mobilna aplikacija v primeru aktivacije 112 delovala u�inkovito? 0,326

Menite da bi bilo za vas koristno in predvsem u�inkovito, �e bi bila mobilna aplikacija 
povezana s posamezniki, ki so voljni prisko�iti na pomo� v primeru sr�nega zastoja? 

0,302

Extraction Method: Principal Component Analysis. Component Scores. 

Sedaj smo ugotovili (preglednica 13), da je najpomembnejši faktor u�inkovitost (0,333) 

uporabe mobilne aplikacije iRescue in mreže javno dostopnih DEFI. Razvidno je, da 26,4 % 

podpira faktor u�inkovitosti.  

4.6.3 Izluš�imo »indeks uporabnosti tehnologij« v procesu oživljanja 

Glavne komponente program vedno shrani v standardizirani obliki (povpre�je 0 in odklon 1). 

S podprogramom COMPUTE jih pretvorimo v Likertovo lestvico od 1 do 5. To je nujno 

potrebno, posledi�no tudi dobljeni »indeks u�inkovitosti« obdrži Likertovo lestvico. Samo na 

tak na�in je sploh možna njegova interpretacija. 
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COMPUTE f1=(0,53*V5a+0.53*V5c)/(0,53+0,53). 

COMPUTE f2=(0,3*V5d+0,333*V5e+0,326*V5g+0,302*V5h)/ (0,3+0,333+0,326+0,302). 

EXECUTE. 

Dobljene glavne komponente opisujejo predvsem stanje v Sloveniji glede znanja na podro�ju 

oživljanja ter kolikšno je poznavanje lastnosti novih tehnologij in njihove uporabnosti pri 

ravnanju s tehnologijo v procesu oživljanja. Zato jih shranimo pod imeni: 

• stanje izvajanja oživljanja in defibrilacije, 

• stanje poznavanja možnosti mobilnih aplikacij – ravnanje s tehnologijo. 

Kon�ana je druga faza oblikovanja indeksa u�inkovitosti pri ravnanju s tehnologijo. V drugi 

fazi bomo obe komponenti obvladovanja tehnologij povezali še s preostalim delom 

vprašalnika, ki je precej obsežen, saj meri vse sklope vprašalnika, vsa stanja in vsa dejstva. 

Povezavo bomo izvedli z regresijsko analizo. Zanima nas predvsem dobljena regresijska 

ena�ba in njena napovedna mo�. Matemati�no je regresijska ena�ba videti takole: 

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

1 2

1 2

.....

odvisna spremenljivka

, ,... neodvisne spremenljivke

konstanta

, ,... parcialni regresijski koeficienti

y a b x b x b x b x b x b x

y

x x

a

b b

= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +

−

−

−

−

Za nas je y v splošnem u�inkovitost, ki ima dva pomena: 

• y1 potencial mobilne tehnologije in aplikacije iRescue v prvem regresijskem modelu, 

• y2 ravnanje s tehnologijo v drugem regresijskem modelu.  

Zakaj je ena�ba tako pomembna? �e operiramo samo z Y-i, odvisnimi spremenljivkami, 

bomo dobili malo informacij, samo posnetek stopnje obvladovanja tehnologij. Ko pa v model 

vklju�imo še X-e, neodvisne spremenljivke, bomo dobili nov, realnejši Y, ki v sebi vsebuje še 

vse druge informacije iz našega vprašalnika, kot so: 

• sklop pacienti, 

• sklop zdravstveni delavci, 

• sklop management tehnologij, 

• sklop prikrite diagnostike. 

V naslednjem koraku bomo izvedli regresijsko analizo. Zgradili bomo dva regresijska modela. 

Rezultat bosta dva podindeksa: 

• indeks mobilne tehnologije in aplikacije iRescue v prvem regresijskem modelu, 

• indeks ravnanja s tehnologijo. 
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4.6.4 Regresijska analiza 

Z regresijsko analizo ugotavljamo medsebojno odvisnost med dvema ali ve� skupinami 

spremenljivk. Ko imamo po eno odvisno in neodvisno spremenljivko, je to enostavna 

regresija. Ko na vrednost ene odvisne spremenljivke vpliva ve� dejavnikov oz. spremenljivk, 

je to multipla regresija. �e obstaja med opazovanimi spremenljivkami odvisnost, je mogo�e 

zapisati regresijsko ena�bo. Zanesljivost izra�unane regresijske ena�be ugotavljamo z F-

testom (tabela ANOVA), zanesljivost njenih (parcialnih) regresijskih koeficientov pa s t-

testom. Zna�ilnosti testov morajo biti pod 0,05.  

Regresijska ena�ba oz. napovedni model je zelo pomemben. Vsebuje vse lastnosti odvisne 

spremenljivke, spremenjene zaradi vpliva neodvisnih. V našem primeru je klju�nega pomena, 

predstavlja indeks uporabnosti – u�inkovitosti. 

Obstaja ve� na�inov vklju�evanja neodvisnih spremenljivk v model. Uporabili smo metodo 

»Stepwise«. Bistvo metode je hierarhi�nost, postopna izbira s hkratnim vklju�evanjem in 

izklju�evanjem neodvisnih spremenljivk v model. Metoda za�ne s spremenljivko, ki ima 

najve�ji vpliv, potem pa nadaljuje, dokler vpliv še obstaja. Kon�ni model vsebuje samo 

spremenljivke, ki imajo statisti�no zna�ilen vpliv. Zato prikaz tabele ANOVA ni potreben. 

Prvi kazalnik uspešnosti metode je determinacijski koeficient. Statisti�no predstavlja delež 

variance v odvisni spremenljivki, ki je pojasnjena z variabilnostjo v neodvisnih 

spremenljivkah oz. pove, kolikšen delež vpliva na odvisno spremenljivko (posledico) je 

pojasnjen z neodvisnimi spremenljivkami (vzroki).  

Ko enkrat ugotovimo dovolj velik determinacijski koeficient, lahko smiselno interpretiramo 

parcialne regresijske koeficiente v ena�bi. Pomenijo spremembo odvisne spremenljivke, �e se 

posamezna neodvisna ob nespremenjenosti ostalih pove�a za eno enoto. 

Obi�ajno želimo ugotovitve, dobljene s pomo�jo vzorca, posplošiti na statisti�no množico. To 

smemo storiti, �e so izpolnjene predpostavke, na katerih temelji regresijska analiza. Te so: 

• Neodvisne spremenljivke med seboj niso premo�no korelirane. To preverjamo z variance 

inflation factor (VIF). Idealne vrednosti so od 0 do 2. �e je njegova vrednost 5 do 10, 

obstaja premo�na koreliranost med neodvisnimi spremenljivkami.  

• Reziduali (ostanki) morajo biti normalno porazdeljeni. (Histogram, kjer mora biti 

ploš�ina pod Gausom veliko ve�ja, kot nad njim, in Normal P-P graf, kjer mora biti 

krivulja dovolj blizu premici.) 

• Homoskedasti�nost ali odvisnost rezidualov (ostankov) od vrednosti odvisne 

spremenljivke. Lastnost vpliva na standardno napako regresijskih koeficientov (ne na 

velikost), tako da ne vemo, ali je model izbral samo statisti�no zna�ilne neodvisne 

spremenljivke. Test je grafi�en.  
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Nezaželene so situacije, ko graf zgleda nekako tako, kot prikazuje slika 37. 

Slika 37: Nepravilne oblike porazdeljenosti regresijskih ostankov 

Linearnost modela se tudi testira grafi�no, rezidualni graf prikazuje slika 38.  

Primer rezidualnega grafa pri nelinearni povezanosti 

Slika 38: Rezidualni graf

4.6.5 Regresijska analiza podindeksa 1 

Preglednica 14: Indeks u�inkovitosti mobilnih aplikacij (f1) 

Regression podindex1 
Model Summarym

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 0,508 0,258 0,257 0,51996 
2 0,633 0,401 0,399 0,46764 
3 0,698 0,487 0,484 0,43319 
4 0,721 0,520 0,516 0,41935 
5 0,732 0,535 0,531 0,41290 
6 0,737 0,543 0,539 0,40970 
7 0,740 0,548 0,542 0,40808 
8 0,743 0,552 0,546 0,40640 
9 0,746 0,556 0,549 0,40504 

10 0,748 0,560 0,552 0,40350 
11 0,750 0,563 0,555 0,40232 
12 0,752 0,566 0,557 0,40127 

m. Dependent Variable: Potencial mobilne tehnologije in aplikacije iRescue 
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Preglednica 15: Indeks u�inkovitost mobilnih aplikacij (f1) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error Beta VIF 

12 (Constant) 0,356 0,192 1,956 0,048

Ali bi bilo po vašem mnenju koristno in 
predvsem dobro za vas, �e bi bila mobilna 
aplikacija povezana z mrežo javno dostopnih 
defibrilatorjev? 

0,117 0,035 0,131 3,312 0,001 2,109

A je internet za vas koristen in u�inkovit 
medij? 

0,253 0,025 0,305 10,11 0,000 1,221

Ali menite, da bi bila mobilna aplikacija, ki 
lahko rešuje življenja, u�inkovita tudi sama po 
sebi, brez povezave z zdravniki, reševalci in 
drugim strokovnim osebjem? 

0,149 0,017 0,260 8,773 0,000 1,176

Koristno bi bilo, �e bi isto aplikacijo, ki rešuje 
življenje, lahko uporabljali tako doma kakor v 
tujini. 

0,149 0,032 0,161 4,642 0,000 1,609

Za zdravje in pri reševanju življenj je sodobna 
tehnologija zelo pomembna. 

0,133 0,030 0,144 4,396 0,000 1,438

Ali mislite, da bi bilo dobro, �e bi lahko s 
pomo�jo mobilne aplikacije reševali življenja 
tudi ljudje, ki niso zdravstveni delavci? 

0,094 0,030 0,118 3,137 0,002 1,913

Ali bi se po�utili bolj varno, �e bi imeli 
mobilno aplikacijo, ki pomaga reševati 
življenja v primeru nenadnega sr�nega zastoja. 
Bi bil to za vas pomemben dejavnik? 

0,298 0,110 0,075 2,724 0,007 1,018

Se vam zdi pomembno, da vklju�imo še 
mobilno tehnologijo pri reševanju življenj? 

0,084 0,031 0,083 2,700 0,007 1,277

Prisko�il bi na pomo� neznancu in izvajal 
temeljne postopke oživljanja in defibrilacijo v 
primeru sr�nega zastoja. 

0,058 0,022 0,076 2,55 0,011 1,192

Druge elektronske naprave (na dan 
uporabljam) 

0,039 0,017 0,065 2,352 0,019 1,029

SMS sporo�ila (uporabnost 0,057 0,027 0,059 2,079 0,038 1,094

V7_sum (vsota kontaktov na 112, 113 ...) 0,039 0,019 0,056 2,009 0,045 1,058

a. Dependent Variable: Potencial mobilne tehnologije in aplikacije iRescue 

Napovedna mo� regresije oziroma izra�unana regresijska ena�ba za vsakega anketiranca je 

naš indeks. Program je ugotovil, da s tako kombinacijo vzrokov dobimo pravilno posledico, 

kar pomeni, da je indeks tista stvar, ki bo za vsakega anketiranca dala eno vrednost, v kateri 

bo hkrati vsebovana njegova diagnostika in hkrati ocena 12 spremenljivk. Torej smo iz našega 

vzorca ugotovili,  da je diagnostika u�inkovitosti ravnanja s tehnologijo mobilne aplikacije 

iRescue odvisna od 12 spremenljivk.  

Vidimo (preglednica15), da je najbolj mo�na spremenljivka: 

• Ali je internet za vas koristen in u�inkovit medij? (10,11). 
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• Koristno bi bilo, �e bi isto aplikacijo, ki rešuje življenje, lahko uporabljali tako doma 

kakor v tujini (4,642). 

Z opazovanjem grafov (slika 39) ugotovimo, da so izpolnjeni naslednji pogoji: 

• normalnost ostankov, 

• linearnost, 

• homoskedasti�nost. 

Slika 39: Normalnost regresijskih ostankov v obi�ajnem (Gaus) in kumulativnem grafu 

Iz spodnjega diagrama (slika 40) vidimo, da je faktor multikolinearnosti v dovoljenih mejah. 

Vse skupaj pomeni, da je regresijski model veljaven. 

Slika 40: Homoskedasti�nost in linearnost regresijskih ostankov 
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4.6.6 Regresijska analiza podindeksa 2 

Preglednica 16: Pojasnjenost 2 regresijskega modela

Regression podindex2 

Model Summaryj

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 0,804 0,646 0,645 0,57564 
2 0,816 0,665 0,664 0,56028 
3 0,823 0,677 0,675 0,55092 
4 0,830 0,688 0,686 0,54150 
5 0,834 0,695 0,693 0,53591 
6 0,835 0,698 0,695 0,53416 
7 0,837 0,700 0,696 0,53278 
8 0,838 0,702 0,698 0,53133 
9 0,839 0,704 0,700 0,52975 

j. Dependent Variable: Ravnanje s tehnologijo 

Iz preglednice 17 vidimo, da imamo izoblikovan profil �loveka, ki zna, obvlada know-how in 

obvlada tudi ravnanje s tehnologijo. Ali, po doma�e povedano, izoblikovali smo profil 

�loveka, ki obvlada TPO in zna delati z DEFI. Najmo�nejši faktor (glej stolpec B) je 0,384 – 

Ocenite sami sebe: kakšno je vaše znanje iz oživljanja in defibrilacije. 

Preglednica 17: Parcialnih regresijskih koeficientov 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Stand. 
Coefficie

t Sig. 

Collinea
rity 
Stati 

B 
Std. 

Error Beta VIF 

9(Constant) 0,384 0,247 1,555 0,121

Ocenite sami sebe: kakšno je vaše znanje iz 
oživljanja in defibrilacije. 

0,384 0,042 0,436 9,184 0,000 2,467

Ali poznate temeljne postopke oživljanja? 0,177 0,039 0,166 4,545 0,000 2,640

Kako dobro poznate defibrilator? 0,183 0,036 0,219 5,142 0,000 3,593

Ali ste že kdaj naložili kakršno koli aplikacijo na vaš 
pametni mobilni telefon? 

0,086 0,019 0,112 4,552 0,000 1,203

Prisko�il bi na pomo� neznancu in izvajal temeljne 
postopke oživljanja in defibrilacijo v primeru 
sr�nega zastoja. 

0,113 0,032 0,094 3,567 0,000 1,367

Ali se vam zdi pomembno, da je intervencijski �as 
reševalcev �im krajši. 

0,031 0,013 0,057 2,439 0,015 1,097

Ali ste seznanjeni, de je možna povezava mobilne 
tehnologije z internetom? 

0,049 0,023 0,052 2,148 0,032 1,139

Zavedam se, da je nenadni sr�ni zastoj lahko 
življenjsko nevaren 

0,121 0,050 0,061 2,431 0,015 1,232

Ali je mreža javno dostopnih defibrilatorjev za vas 
pomembna? 

0,068 0,032 0,052 2,121 0,034 1,169

a. Dependent Variable: Ravnanje s tehnologijo 
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VIF metoda (Variance Influention Faktor) – multikolinearnost, ko so neodvisne 

spremenljivke med seboj povezane / to se ne sme zgoditi, ker se regresijski model sesuje v 

popolnosti – to je najhujša napaka, ki se lahko zgodi pri regresiji, ko sko�i VIF na 20 … se 

lahko od regresije poslovimo. VIF od 1–2 idealno … nad 5 pa obstaja možnost 

multikolinearnosti. 

Stepvise metoda … postopna hierarhi�na metoda postopnega vklju�evanja v model. Je izjemo 

neob�utljiva na multikolinearnost (od 10 spremenljivk, �e jih je devet povezanih, metoda 

izbere samo eno spremenljivko, ostalih devet pa zavrne). Zato je, kar se ti�e 

multikolinearnosti, popolnoma zanesljiva.  

Z opazovanjem grafov ugotovimo, da so izpolnjeni naslednji pogoji: 

• normalnost ostankov (slika 41), 

• linearnost (slika 41), 

• homoskedasti�nost (slika 42). 

Na spodnji sliki vidimo, da je faktor multikolinearnosti v dovoljenih mejah. Vsi pogoji so 

izpolnjeni, to pomeni, da je regresijski model veljaven. 

Slika 41: Veljaven regresijski model 

Parcialni in regresijski koeficienti govorijo o profilu uporabnika, ki je diagnosticiran, koliko 

znamo ravnati s tehnologijo, hkrati pa upošteva vse pogoje, ki so vpisani v preglednici 17.  

Diagnostika je posledica profila.  
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Slika 42: Homoskedasti�nost in linearnost regresijskih modelov 

4.6.7 Združevanje obeh regresijskih modelov 

Preostane nam samo, da izvedemo še zadnji korak, in ta je združevanje obeh regresijskih 

modelov v razmerju lastnih vrednosti, pri FA: 

COMPUTE Index=(2.030 * Index1+1.580 * Index2) / (2.030 +1.580). 

EXECUTE. 

»Indeks« predstavlja indeks uporabnosti tehnologij.

V zadnjem delu bomo raziskali lastnosti »indeks uporabnosti tehnologij«. 

Independent Samples Test 

Independent Samples Test je test za neodvisna vzorca, kjer preverjamo zna�ilnost razlik med 

povpre�ji »indeksa uporabnosti tehnologij« v dveh skupinah. Za nas sta to skupini, ki se 

razlikujeta po: 

• spolu, 

• ste že kdaj poizkusili s pomo�jo katerega tehnološkega medija poklicati 112, 113 … 

Rezultati testa so prikazani v dveh tabelah: 

• osnovne statistike po skupinah, povpre�ja, odkloni in standardne napake, 

• rezultati Leven in t-testa. 

Test poteka v dveh delih. 
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Prvi del je namenjen testiranju razlike med variancami skupin oziroma Levenov test: 

• H0: Varianci odvisne spremenljivke v skupinah sta enaki. �e H0 zavrnemo, upoštevamo v 

tabeli z rezultati vrstico 'Equal variances not assumed'. 

• H1: Varianci odvisne spremenljivke v skupinah sta razli�ni. �e H0 ne moremo zavrniti, 

upoštevamo v tabeli z rezultati vrstico 'Equal variances assumed'. 

Drugi del testira razliko povpre�ij med skupinama: 

• H0: Povpre�ji odvisne spremenljivke v skupinah sta enaki (spremenljivki nista statisti�no 

zna�ilno povezani). 

• H1: Povpre�ji odvisne spremenljivke v skupinah sta razli�ni (spremenljivki sta statisti�no 

zna�ilno povezani). 

ANOVA 

Z enojno analizo variance (ANOVA) preverjamo zna�ilnost razlik med povpre�ji »indeksa 

uporabnosti tehnologij« v ve� skupinah. Spremenljivko, po katerih enote razdelimo na 

skupine, imenujemo faktor. V našem primeru so to: 

• starostne kategorije, 

• stopnja izobrazbe, 

• poklic, 

• lokacija prebivališ�a, 

• ali ste se udeležili te�aja iz oživljanja in �e ste se, kdaj je to bilo, 

• kateri operacijski sistem imate na vašem mobilnem telefonu. 

Test izvajamo v dveh delih. Prvi del je Levenov test oziroma domnevi glede varianc: 

• H0: Variance odvisne spremenljivke v skupinah so enake. 

• H1: V vsaj dveh skupinah varianci odvisne spremenljivke nista enaki. 

�e obdržimo ni�elno domnevo, nadaljujemo s tabelo ANOVA. �e ni�elno domnevo 

zavrnemo ter potrdimo nasprotno, je v nadaljevanju veljaven Robust test. 

V drugem delu testiramo razliko med povpre�ji (hipoteze so enake in za ANOVO in za 

Robust test): 

• H0: Povpre�ja odvisne spremenljivke v skupinah so enaka  

• H1: V vsaj eni skupini je povpre�je odvisne spremenljivke razli�no od ostalih 

�e je zna�ilnost manjša od 0,05 oziroma �e je razlika med skupinami dokazana, prikažemo še 

graf povpre�nih vrednosti po skupinah. 



71 

Preglednica 18: Opisna statistika po spolu 

T-test spol 

Group Statistics 

Spol N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Indeks uporabnosti tehnologij Moški 314 3,8459 0,47190 0,02663

Ženski 281 3,8057 0,46089 0,02749

Ugotovimo (preglednica 18), da so povpre�ne vrednosti zelo blizu oziroma se zelo malo 

razlikujejo kar nam potrdi tudi naslednja preglednica 19. 

Preglednica 19: Rezultati testa 

Independent Samples Test 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference

Indeks 
uporabnosti 
tehnologij

Equal variances 
assumed 

0,015 0,903 1,050 593 0,294 0,04023 0,03833

Equal variances 
not assumed 

1,051 588,4 0,294 0,04023 0,03828

Glede na izid Levinovega testa sig = 0,294 > 0,05 (preglednica 19) ugotavljamo, da imajo 

skupine enako varianco, zato rezultate t-testa beremo v drugi vrstici. 

Ker je zna�ilnost t-testa = 0,294 > 0,05 (preglednica 19), ni�elne hipoteze enakosti skupin ne 

moremo zavrniti, sklepamo, da spol nima vpliva.  

Preglednica 20: Indeks uporabnosti mobilne aplikacije iRescue 

ANOVA starostne kategorije 

Test of Homogeneity of Variances 

Indeks uporabnosti tehnologij

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0,701 5 589 0,623 

ANOVA 

Indeks uporabnosti tehnologij 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,875 5 0,375 1,732 0,125

Within Groups 127,543 589 0,217

Total 129,418 594
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df 594 – degrees of freedom – stopnja prostosti. To je statisti�na koli�ina, ki je vezana na 

velikost vzorca, se iz nje izpelje. 

Ker je sig = 0125 > 0,05, ni�elne hipoteze o enakosti povpre�ij ne moremo zavrniti 

(preglednica 21). Povpre�ne vrednosti indeksa uporabnosti mobilne aplikacije za vse starostne 

skupine so prakti�no enake oziroma med njimi so zelo majhne razlike, kot prikazuje slika 43. 

Slika 43: Povpre�ne vrednosti indeksa uporabnosti tehnologij po starostnih skupinah 

Zgoraj (slika 43) vidimo, da na ravnanje s tehnologijo starost vpliva, saj je starostna skupina 

nad 60 let dale� najslabša (3,655). Sledijo naslednje tri starostne skupine do 20 let (3,825), 31 

do 40 let (3,755) in od 51 do 60 let (3,810). V anketi pa sta najboljše rezultate dosegli dve 

skupini, in sicer od 21 do 30 let (3,858) in od 41 do 50 let (3,857). Glede na dejstvo, da se je 

pri�el razvoj ra�unalništva in mobilne tehnologije pred cca 30 leti in je uporaba mobilne 

tehnologije v javnosti dosegla razcvet v zadnjih petnajstih letih, je popolnoma razumljivo, da 

imajo osebe od 60 let naprej nižji indeks uporabnosti tehnologij.  

Dejstvo je, da je pri teh letih težko odkrivati tehnologijo. Kaj šele, da bi sledili tehnološkemu 

razvoju mobilne tehnologije, kot to po�ne mladina. Tu moramo upoštevati še starostne težave, 

kot npr. pešanje vida …, medtem ko so mlajše generacije dobro opremljene z indeksom 

uporabnosti tehnologij, saj že ob rojstvu dobijo v eno roko mobilni telefon v drugo roko pa 

tablico. Saj bi se zgodila prava katastrofa, �e bi mlajšim generacijam vzeli internet in mobilni 

telefon, ve�ja kazen ne obstaja. Ugotavljamo torej, da med anketiranci obstaja visoka stopnja 
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zavesti in da je z vidika ravnanja s tehnologijo pri sr�nem zastoju najbolj kriti�na starostna 

skupina nad 60 let.  

Preglednici 21: Rezultat testa ANOVA za stopnjo izobrazbe 

ANOVA stopnja izobrazbe 

Test of Homogeneity of Variances 

Indeks uporabnosti tehnologij

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0,437 4 590 0,782 

ANOVA 

Indeks uporabnosti tehnologij 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4,952 4 1,238 5,868 0,000

Within Groups 124,467 590 0,211

Total 129,418 594

Slika 44: Povpre�ne vrednosti indeksa uporabnosti tehnologij po izobrazbenih skupinah 

Iz grafa analize stopnje izobrazbe (slika 44) vidimo, da je indeks uporabnosti tehnologij pri 

osnovnošolski izobrazbi dale� najslabši (3,3) sledi druga skupina (poklicna, srednja in 

dodiplomska izobrazba – 3,8) in tretja skupina so podiplomski študij, ki spet nekoliko 

odstopajo (4,00). Dobro je to, da so v podiplomski izobrazbi zajeti tudi ljudje, ki niso 
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profesionalno vezani na reševanje ali zdravstveni delavci. Ugotavljamo, da med anketiranci 

obstaja visoka stopnja zavesti glede ravnanja s tehnologijo v primeru sr�nega zastoja. 

Preglednica 22: Rezultat testa ANOVA za poklic 

ANOVA poklic 

Test of Homogeneity of Variances 

Indeks uporabnosti tehnologij

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,217 9 585 0,281 

ANOVA 

Indeks uporabnosti tehnologij 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 13,742 9 1,527 7,722 0,000

Within Groups 115,676 585 0,198

Total 129,418 594

Slika 45: Povpre�ne vrednosti indeksa uporabnosti tehnologij glede na poklic 

Iz grafa analize poklica (slika 45) vidimo, da so v prvi skupini ostali predavatelji – u�itelji, 

policisti in farmacevti 3,5–4 (splošno zavedanje). V drugo skupino postavimo gasilce, 

fizioterapevte, zdravstvene tehnike in zdravnike 4–4,25. Po pri�akovanju pa zadnja skupina 

odstopa, to so reševalci, ki se zaradi narave svojega poklica zavedajo pomembnosti ter 

dosegajo visoko stopnjo obvladovanja tehnologije. 
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Preglednica 23: Rezultat testa ANOVA za lokacijo prebivališ�e 

ANOVA lokacija prebivališ�a 

Test of Homogeneity of Variances 

Indeks uporabnosti tehnologij

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0,059 2 592 0,943 

ANOVA 

Indeks uporabnosti tehnologij 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,189 2 0,594 2,945 0,065

Within Groups 128,229 592 0,217

Total 129,418 594

Slika 46: Povpre�ne vrednosti indeksa uporabnosti tehnologij glede na lokacijo 

prebivališ�a 

Iz grafa analize lokacije prebivališ�a (slika 46) vidimo, da ima glede na lokacijo prebivališ�a 

najnižji indeks uporabnosti tehnologije predmestje (3,75). Verjetno zaradi tega, ker so 

prebivalci �ez dan v službah v mestnih središ�ih in na periferijo – v predmestje hodijo samo 

zve�er prespat. V mestnih središ�ih pa je indeks že višji (3,84). Zavedajo se, da je tu velika 

frekvenca ljudi in posledi�no ve�ja verjetnost, da pride med prebivalstvom do sr�nega zastoja. 

Najve�ji indeks uporabnosti tehnologije pa je na podeželju (3,875). To pa je posledica dejstva, 

da se zavedajo oddaljenosti od mestnih zdravstvenih ustanov, posledi�no tudi reševalne 

službe porabijo ve� �asa, da pridejo do ponesre�enca na podeželju. Tudi tu se vidi, da med 
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anketiranci obstaja visoka stopnja zavesti glede ravnanja s tehnologijo v primeru sr�nega 

zastoja.  

ANOVA: Ali ste se udeležili te�aja iz oživljanja in, �e ste se, kdaj je to bilo? 

Preglednica 24: Rezultat testa ANOVA za �asovno oddaljenost te�aja TPO in DEFI 

ANOVA za �asovno oddaljenost te�aja TPO in DEFI 

Test of Homogeneity of Variances 

Indeks uporabnosti tehnologij

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,301 6 588 0,255 

ANOVA 

Indeks uporabnosti tehnologij 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 26,648 6 4,441 25,41 0,000

Within Groups 102,770 588 0,175

Total 129,418 594

Slika 47: Povpre�ne vrednosti indeksa uporabnosti tehnologij za �asovno oddaljenost 

te�aja TPO in DEFI 

Iz grafa analize udeležbe na te�aju TPO in DEFI (slika 47) vidimo, da ima najnižjo oceno 

skupina, ki se še ni udeležila te�aja, vendar je njegova vrednost še vedno nad 3,5, kar pomeni, 

da obstaja interes za vsebino tega te�aja. Nekoliko ve�ji interes obstaja pri skupini 

anketirancev, ki so te�aj opravili davno. V drugo skupino pa spadajo anketiranci iz kategorije 

od leta pa do dveh let, ki imajo od 4–4,2, kar je skladno z doktrino medicinske stroke, da naj 

bi se te�aj TPO in DEFI opravljal v povpre�ju na dve leti. V tretji skupini (3,7–3,9) imamo 
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anketirance, ki so zahtevano znanje pridobili že pred leti (4, 5 in ve� let), ki so na precej 

zadovoljivi ravni. Glede na ugotovljeno dejstvo, da je splošno zavedanje odvisno od �asovne 

oddaljenosti te�aja TPO in DEFI, ugotavljamo, da je stopnja zavesti glede ravnanja s 

tehnologijo v primeru sr�nega zastoja dobra.  

Preglednica 25: Rezultat testa ANOVA za operacijski sistem pametnega telefona 

ANOVA kateri operacijski sistem imate na vašem mobilnem telefonu? 

Test of Homogeneity of Variances 

Indeks uporabnosti tehnologij

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,481 3 508 0,219 

ANOVA 

Indeks uporabnosti tehnologij 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,945 3 0,648 3,057 0,028

Within Groups 107,751 508 0,212

Total 109,697 511

df 511 – degrees of freedom – stopnja prostosti. To je statisti�na koli�ina, ki je vezana na 

velikost vzorca, se iz nje izpelje. 

Ker je sig > 0,05 ni�elne hipoteze o enakosti povpre�ij ne moremo zavrniti. Povpre�ne 

vrednosti indeksa uporabnosti mobilne aplikacije za vse starostne skupine so prakti�no enake 

oziroma so med njimi zelo majhne razlike, kot vidimo na grafu (slika 48). 

Slika 48: Povpre�ne vrednosti indeksa uporabnosti tehnologij za operacijski sistem 

pametnega telefona  
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Iz grafa analize mobilnih operacijskih sistemov (slika 48) je o�itno, da sta v ospredju Android 

in IOS. Takoj za njimi je Windows in �isto na koncu, komaj v uporabi, so drugi operacijski 

sistemi. V tem trenutku lahko re�emo, da uporabniki razli�nih sistemov tudi razli�no 

ocenjujejo uporabnost tehnologije. 

4.6.8 Izvedba t-testov razli�nih skupin glede preteklih izkušenj aktivacije klica v sili  

Glede na dejstvo, da je bila aktivacij klica v sili izvedena z razli�nimi mediji, smo za 

posamezen medij izvedli svoj test s ciljem, da ugotovimo, ali pretekla izkušnja dvigne oceno 

uporabnosti in s tem stopnjo zavedanja. Pri vsakem testu smo upoštevali dve skupini – prva 

brez izkušenj (ni izbran medij), druga pa z izkušnjami (izbran medij). 

Preglednica 26: Pregled preteklih izkušenj aktivacije klica v sili za vse medije 

Frequencies 

Responses 

Percent of Cases N Percent 

Klasi�ni Telefon 252 31,4 % 42,4 %

Mobilni telefon – Smartphone 318 39,7 % 53,4 %

E-mail 9 1,1 % 1,5 %

Videotelefon 2 0,2 % 0,3 %

Fax 5 0,6 % 0,8 %

Drugi medij 2 0,2 % 0,3 %

Ne še, ni bilo potrebno 214 26,7 % 36,0 %

Total 802 100,0 % 134,8 %

Razvidno je (preglednica 26), da je test možno izvesti samo za klasi�en telefon, mobilni 

telefon – smartphone še ni bilo potrebno. Ostale medije smo iz analize izlo�ili, ker je bila 

uporaba zanemarljiva in bi posledi�no test bil neveljaven.  

Preglednica 27: Povpre�ne vrednosti po skupinah za klasi�ni telefon 

Group Statistics 

Klasi�ni telefon N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Indeks uporabnosti 
tehnologij

ni izbran 343 3,7566 0,45353 0,02449

izbran 252 3,9226 0,46840 0,02951

Opažamo (preglednica 28), da skupina, ki je že uporabila klasi�ni telefon za klic v sili, vidi 

ve�jo uporabnost nove tehnologije. Ali je ta razlika statisti�no zna�ilna, nam pokaže tabela.  
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Preglednica 28: Test razlike povpre�ij za klasi�ni telefon  

Independent Samples Test 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference

Indeks 
uporabnosti 
tehnologij 

Equal variances 
assumed 

0,562 0,454 –4,351 593 0,000 –0,16600 0,03816

Equal variances 
not assumed 

–4,329 530,97 0,000 –0,16600 0,03834

Glede na rezultate Levinovega testa (preglednica 28) je pravilna izbira iz prve vrstice. 

Rezultati t-testa: ker je sig = 0,00 < 0,05 ni�elno hipotezo o enakosti povpre�ij zavrnemo in 

sprejmemo nasprotno. Opazili smo, da je pretekla izkušnja pri uporabi klica v sili z uporabo 

klasi�nega telefona dvignila stopnjo prepoznave potrebe nove tehnologije. 

Preglednica 29: Povpre�ne vrednosti po skupinah za mobilni telefon – smartphone 

Group Statistics 

Mobilni telefon – 
Smartphone N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Indeks uporabnosti 
tehnologij

ni izbran 277 3,6812 0,45564 0,02738

izbran 318 3,9538 0,43907 0,02462

Tudi tu (preglednica 30) opažamo, da skupina, ki je že uporabila mobilni telefon – 

smartphone za klic v sili, vidi ve�jo uporabnost nove tehnologije. Za koliko je ta razlika 

statisti�no zna�ilna, nam pokaže naslednja tabela.  

Preglednica 30: Test razlike povpre�ij za mobilni telefon – smartphone  

Independent Samples Test 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Differenc

e 
Std. Error 
Difference

Indeks 
uporabnosti 
tehnologij 

Equal variances 
assumed 

0,313 0,576 –7,424 593 0,000 –0,27267 0,03673

Equal variances 
not assumed 

–7,405 575,33 0,000 –0,27267 0,03682

Glede na rezultate Levinovega testa (preglednica 31) je pravilna izbira prve vrstice. Rezultati 

t-testa: ker ja sig = 0,00 < 0,05 ni�elno hipotezo o enakosti povpre�ij zavrnemo in sprejmemo 
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nasprotno. Tu lahko vidimo, da je pretekla izkušnja pri uporabi klica v sili z uporabo 

mobilnega telefona – smartphone dvignila stopnjo prepoznave potrebe nove tehnologije. 

Preglednica 31: Povpre�ne vrednosti po skupinah za kontrolno vprašanje 

Group Statistics 

Ne še, ni bilo potrebno N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Indeks uporabnosti 
tehnologij 

ni izbran 381 3,9230 0,46013 0,02357

izbran 214 3,6558 0,42890 0,02932

Za interpretacijo rezultatov (preglednica 32) se je treba spomniti vprašalnika, pri katerem ima 

anketiranec možnost, da opcijo izbere ali ne. Opcija izbrano pomeni, da anketiranec soglaša z 

dejstvom, da ni bilo treba opraviti klica v sili. Posledi�no ima ta skupina nižje povpre�je. 

Preglednica 32: Test razlike povpre�ij za kontrolno vprašanje 

Independent Samples Test 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference

Indeks 
uporabnosti 
tehnologij 

Equal variances 
assumed 

2,360 0,125 6,963 593 0,000 0,26718 0,03837

Equal variances 
not assumed 

7,102 467,82 0,000 0,26718 0,03762

Glede na rezultate Levinovega testa (preglednica 33) je pravilna izbira prve vrstice. Rezultati 

t-testa: ker ja sig = 0,00 < 0,05 ni�elno hipotezo o enakosti povpre�ij zavrnemo in sprejmemo 

nasprotno. Iz preglednice 33 je razvidno, da ne glede na vrsto medija pretekla izkušnja dvigne 

stopnjo zavedanja. Ugotavljamo, da je tu razlika najve�ja, ker zajema tudi medije, ki smo jih 

na za�etku izlo�ili iz obdelave.  

4.6.9 H2 Obstoje�a tehnologija omogo�a proces oživljanja  

V procesu ustvarjanja indeksa sta bila združena dva podindeksa. Za dokazovanje hipoteze je 

pomemben indeks ravnanja s tehnologijo, ki v sebi združuje dve trditvi: 

• Ali bi znali u�inkovito uporabiti defibrilator? 

• Menite, da ste sposobni u�inkovito izvajati oživljanje in defibrilacijo? 

Ker smo povezali dve vprašanji, ki dokazujeta, da znamo uporabljati tehnologijo in smo 

povezavo z vsemi ostalimi povezali z vsemi lastnostmi, ki jih opredeljujejo posamezne 
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skupine (pacienti in laiki, management tehnologij, prikrito diagnostiko in zdravstvene 

delavce), je dobljeni indeks zelo dobro orodje za dokazovanje hipoteze.  

Preglednica 33: Obstoje�a tehnologija omogo�a proces oživljanja 

Statistics 

Index ravnanje s tehnologijo  

N Valid 595

Missing 0

Mean 3,3621849

Std. Deviation 0,81135202

Minimum 1,35087

Maximum 5,01672

Slika 49: Indeks uporabnosti tehnologij 

Vidimo, da je indeks 3,36218 (Likertova lestvica max 5) z ustrezno razpršenostjo na (slika 

49), kar nam potrjuje tudi graf. 

4.6.10 H3 Mobilna aplikacija iRescue omogo�a proces oživljanja  

V procesu ustvarjanja indeksa sta bila združena dva podindeksa. Za dokazovanje hipoteze je 

pomemben indeks uporabnosti tehnologij, ki v sebi združuje štiri trditve: 

• Ali menite, da je povezljivost mobilnih aplikacij z internetom zaupanja vredna in 

u�inkovita? 
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• Ali menite, da bi bila povezava reševalcev z uporabo mobilne aplikacije in mreže javno 

dostopnih defibrilatorjev u�inkovita? 

• Ali bi po vašem mobilna aplikacija v primeru aktivacije 112 delovala u�inkovito? 

• Menite, da bi bilo za vas koristno in predvsem u�inkovito, �e bi bila mobilna aplikacija 

povezana s posamezniki, ki so voljni prisko�iti na pomo� v primeru sr�nega zastoja? 

Preglednica 34: Osnovna statistika indeksa uporabnosti tehnologij 

Statistics 

indeks uporabnosti tehnologij  

N Valid 595

Missing 0

Mean 3,8269

Std. Deviation 0,46677

Minimum 1,98

Maximum 4,89

Slika 50: Frekven�na porazdelitev indeksa uporabnosti tehnologij 

Na podlagi visokega povpre�ja 3,8269 (preglednica 34) ter ustrezne porazdelitve (slika 50) 

lahko sklepamo, da mobilna aplikacija iRescue omogo�a proces oživljanja. 
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Preglednica 35: Osnovna statistika indeks uporabnosti tehnologij 

Statistics 

indeks uporabnosti tehnologij  

N Valid 595

Missing 0

Mean 3,8269

Std. Deviation 0,46677

Minimum 1,98

Maximum 4,89

Slika 51: Frekven�na porazdelite indeksa uporabnosti tehnologij 

Tu (Preglednica 35) ugotavljamo, da je indeks uporabnosti tehnologije zelo dober (3,8269), 

imamo majhno razpršenost (slika 51) kar pomeni, da je ve�ina odgovorov blizu povpre�ja. 

4.7 Tretji del raziskave – analiza u�inkovitosti aplikacije iRescue

Glede na rezultate raziskave iz to�ke 4.6.10 smo ugotovili, da obstoje�a tehnologija omogo�a 

proces oživljanja. Ugotovitve raziskave iz to�ke 4.6.10 nazorno pokažejo, da mobilna 

aplikacija iRescue omogo�a proces oživljanja. Iz preglednice 2 je razvidno, da so uporabniki v 

39,7 % uporabljali mobilno tehnologijo v primeru potrebe, kar je najve� od vseh tehnoloških 

medijev. Iz tega sledi, da vse ciljne skupine med vsemi tehnološkimi mediji najbolj zaupajo 

mobilnemu telefonu – smartphone.  
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Na podlagi zgornjih ugotovitev raziskave lahko sklepamo, da je aplikacija iRescue v procesu 

oživljanja in ravnanja s tehnologijo pri sr�nem zastoju u�inkovita.  

4.8 Prikaz vseh parametrov ki dokazujejo pravilnost uporabe metode PCA (FA)  

4.8.1 Dokazovanje uporabe metode PCA1 

Preglednica 36: Primernost podatkov za redukcijo, KMO in Bartlettov test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,782

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 726,460

df 6

Sig. 0,000

KMO in Bartletov test mora imeti sig 0,000 < 0,05 in KMO > 0,6, kar tudi ima. To je 

razvidno v preglednici 36.  

Preglednica 37: Komunalitete posameznih spremenljivk 

Communalities 

Extractio
n 

Ali menite, da je povezljivost mobilnih aplikacij z internetom zaupanja vredno in 
u�inkovito? 

0,565

Ali menite, da bi bila povezava reševalcev z uporabo mobilne aplikacije in mreže javno 
dostopnih defibrilatorjev u�inkovita? 

0,699

Ali bi po vašem mobilna aplikacija v primeru aktivacije 112 delovala u�inkovito? 0,671

Menite da bi bilo za vas koristno in predvsem u�inkovito, �e bi bila mobilna aplikacija 
povezana s posamezniki, ki so voljni prisko�iti na pomo� v primeru sr�nega zastoja? 

0,574

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Komunaliteta mora biti nad 50 % – 0,5, kar tudi je. To je razvidno v preglednici 37. 

Preglednica 38: Skupna pojasnjena varianca 

Total Variance Explained 

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total  % of Variance Cumulative % Total  % of Variance Cumulative %

1 2,508 62,712 62,712 2,508 62,712 62,712

2 0,629 15,724 78,436

3 0,448 11,194 89,630

4 0,415 10,370 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Delež skupne pojasnjene variance mora biti nad 60 %, kar je tudi doseženo. To je razvidno v 

preglednici 38. 

Preglednica 39: Faktorske uteži 

Component Matrixa

Component 

1 

Ali menite, da bi bila povezava reševalcev z uporabo mobilne aplikacije in mreže 
javno dostopnih defibrilatorjev u�inkovita?

0,836

Ali bi po vašem mobilna aplikacija v primeru aktivacije 112 delovala u�inkovito? 0,819

Menite da bi bilo za vas koristno in predvsem u�inkovito, �e bi bila mobilna aplikacija 
povezana s posamezniki, ki so voljni prisko�iti na pomo� v primeru sr�nega zastoja? 

0,758

Ali menite, da je povezljivost mobilnih aplikacij z internetom zaupanja vredno in 
u�inkovito? 

0,752

Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 1 components extracted. 

4.8.2 Dokazovanje uporabe metode PCA2:  

Preglednica 40: Primernost podatkov za redukcijo, KMO in Bartlettov test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,500

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 562,988

df 1

Sig. 0,000

Test mora imeti sig 0,000 < 0,05. Pravilo KMO > 0,6 tu ni veljavno, ker združujemo samo 

dve spremenljivki. Tokrat pogledamo, ali so komunalitete, delež skupne pojasnjene variance 

in faktorske uteži dovolj visoke. 

Preglednica 41: Komunalitete posameznih spremenljivk 

Communalities 

Initial Extraction 

Ali bi znali u�inkovito uporabiti defibrilator? 1,000 0,892

Menite, da ste sposobni u�inkovito izvajati oživljanje in defibrilacijo? 1,000 0,892

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Preglednica 42: Skupna pojasnjena varianca 

Total Variance Explained 

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total  % of Variance Cumulative % Total  % of Variance Cumulative %

1 1,783 89,158 89,158 1,783 89,158 89,158

2 0,217 10,842 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Preglednica 43: Faktorske uteži 

Component Matrixa

Component 

1 

Ali bi znali u�inkovito uporabiti defibrilator? 0,944

Menite, da ste sposobni u�inkovito izvajati oživljanje in defibrilacijo? 0,944

Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 1 components extracted. 

Komunalitete, delež skupne pojasnjene variance in faktorske uteži so dovolj visoke. 
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5 TESTIRANJE HIPOTEZ IN DISKUSIJA 

»Indeks uporabnosti« smo oblikovali tako, da smo iz vsakega sklopa vprašanj s faktorsko 

analizo ugotovili strukturo povezanosti. To je bila osnova za postavitev pravilnega 

regresijskega modela. Posledi�no smo dobili ocenjeno regresijsko ena�bo, s katero smo 

izra�unali »indeks uporabnosti«, ki vpliva na proces uvajanja tehnologije oživljanja za 

vsakega posameznega anketiranca. 

V raziskavi smo uporabili konceptualno enak pristop, kot je to bilo narejeno pri »Prosperity 

Index« (Legatum Institute 2015a). Z razli�nimi sklopi vprašanj smo merili: poznavanje 

tehnologije, stopnjo obvladovanja tehnologije ter stopnjo zaupanja ciljnih skupin v 

tehnologijo, ki jo uporabljamo pri reševanju življenj. Na ta na�in smo izmerili razlike med 

ljudmi razli�nih stopenj usposobljenosti in dobili posnetek dejanskega stanja v Sloveniji. 

Podatke za empiri�ni del naloge smo pridobili z anketiranjem. Anketni vprašalnik je v 

raziskavi predstavljal kot pomemben vir informacij za vse nadaljnje analize. Na tak na�in smo 

spoznali lastnosti naše ciljne populacije. 

Na za�etku smo izvedli specifi�no – splošno raziskavo na podro�ju poznavanja tehnologije, 

medicinskega dela in izobraževanj. Tako smo tudi preverili ozaveš�enost splošne javnosti. 

Vzor�ili smo naklju�no s spletnim anketiranjem in preko elektronske pošte. Anketirali smo 

izbrane ciljne skupine. Dosegli smo 1055 oseb, ki so bile voljne sodelovati v anketi, od tega 

pa je bilo uspešno zaklju�enih 595 anketiranj, to je 56,4-odstoten odziv anketiranih oseb. Ta 

delež je znatno presegel naša pri�akovanja.  

Anketni vprašalnik je bil oblikovan na osnovi teoreti�nih izhodiš�, standardov za procese 

oživljanja, strokovnih napotkov in prakti�nih izkušenj stroke.  

Na osnovi zbranih in obdelanih podatkov na ravni posameznega anketiranca smo s pomo�jo 

kvantitativne induktivne metode na podlagi ugotovitev in opažanj konkretnih dejavnikov 

prišli do splošnih sklepov. V naslednjem koraku smo izvedli raziskavo in s pomo�jo metode 

sinteze pojasnili dejstva z združevanjem, sestavljanjem pridobljenih rezultatov v kompleksno 

celoto. 

Za testiranje hipotez smo uporabili test razlike aritmeti�nih sredin (ANOVA oziroma test 

dveh skupin), izvedli smo tudi teste konsistentnosti/zanesljivosti ter normalne porazdelitve, ki 

zagotavljajo pravilnost uporabljenih metod. V drugem delu analize smo ugotovili u�inkovitost 

aplikacije iRescue v odvisnosti od spola, starostne kategorije, prebivališ�a, stopnje izobrazbe 

in poklica anketirancev. Analizo dejavnikov smo izvedli s pomo�jo statisti�nih kvantitativnih 

metod – srednjih vrednosti oziroma povpre�ja, analize variance in regresijske analize na 

podlagi podatkov iz postavljenega modela in neodvisne spremenljivke »indeksa uporabnosti«. 

Za izvedbo analize pridobljenih podatkov smo uporabili statisti�ni program SPSS in Excel. 
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5.1 Raziskovalne hipoteze 

Osnovna teza raziskovalne naloge se nanaša na splošno razumevanje, da tehnologija in 

u�inkovito ravnanje s tehnologijami izboljšuje u�inkovitost procesov oživljanja 

ponesre�encev, kar neposredno izboljša možnosti preživetja. Iz tako postavljene teze smo 

razvili tri klju�ne hipoteze. 

Hipoteza 1 

H1.0: Indeks uporabnosti ni ustrezno merilo za merjenje uporabnosti tehnologij. 

H1.1: Indeks uporabnosti je ustrezno merilo za merjenje uporabnosti tehnologij. 

Za ustvarjanje indeksa smo uporabili dva regresijska modela, v katerih smo potencial 

aplikacije iRescue in ravnanja s tehnologijo povezali z vsemi lastnostmi, ki jih opredeljujejo 

posamezne skupine (pacienti in laiki, management tehnologij in zdravstvene delavce).  

Visoka pojasnjenost (det. koeficient – Adjusted Rsque2) obeh modelov (55,7 in 70 %, kot je 

razvidno iz preglednic 14 in 16) nam pove, da je indeks uporabnosti tehnologij ustrezno 

merilo za merjenje uporabnosti tehnologij.  

Hipoteza 2 

H2.0: Obstoje�a tehnologija ne omogo�a procesa oživljanja.  

H2.1: Obstoje�a tehnologija omogo�a proces oživljanja. 

Visoka povpre�ja vrednosti indeksa uporabnosti tehnologij dokazujejo, da uporaba obstoje�ih 

tehnologij izboljša u�inkovitost procesov oživljanja oziroma da omogo�a proces oživljanja

(slika 50 in preglednica 34 v to�ki 4.6.10). 

Hipoteza 3 

H3.0: Mobilna aplikacija iRescue ne omogo�a procesa oživljanja.  

H3.1: Mobilna aplikacija iRescue omogo�a proces oživljanja. 

Visoka povpre�ja indeksa uporabnosti mobilnih aplikacij dokazujejo, da uporaba mobilnih 

tehnologij izboljša u�inkovitost procesov oživljanja oziroma da mobilna aplikacija iRescue 

omogo�a proces oživljanja (slika 51 in preglednica 35 v to�ki 4.6.10). 
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5.2 Raziskovalni cilji 

Iz namena in osnovne raziskovalne teze so bili oblikovani raziskovalni cilji. Doseganje 

raziskovalnih ciljev je pojasnjeno v nadaljevanju. 

Cilj št. 1 – ugotoviti, ali je indeks uporabnosti ustrezno merilo za merjenje uporabnosti 

tehnologije. 

Indeks uporabnosti tehnologij je bil razvit na osnovi podobnih pristopov za merjenje 

kompleksnih povezav (Legatum »Prosperity Index«, kjer se za 141 držav z 89 

spremenljivkami meri razlike med državami). Z uspešnim testiranjem prve hipoteze je bil ta 

cilj naloge ustrezno dosežen. Dokazano je, da je indeks uporabnosti tehnologij ustrezno 

merilo za merjenje uporabnosti tehnologij za podporo procesom oživljanja. 

Cilj št. 2 – oblikovanje modela za ocenjevanje uporabnosti tehnologije, identifikacija vplivnih 

dejavnikov ter kazalnikov v procesu oživljanja za integracijo v aplikacijo iRescue.

Model je v bistvu regresijski model, ki povezuje potencial mobilne aplikacije ter znanje 

uporabe obstoje�ih tehnologij z vsemi lastnostmi, ki jih opredeljujejo posamezne skupine 

(pacienti in laiki, management tehnologij in zdravstvene delavce).  

Ugotovili smo, da za merjenje potenciala zadoš�ajo štiri spremenljivke (opisane v hipotezi 

H3) in za merjenje znanj uporabe obstoje�ih tehnologij zadoš�ata dve spremenljivki (opisani 

v H2). Lastnosti, s katerimi opisujemo posamezne skupine, so prikazane v tabelah regresijskih 

koeficientov. Tako smo iz obsežnega vprašalnika dobili bistveno manjše število spremenljivk, 

za katere smo se prepri�ali, da zadoš�ajo za kakovosten model. S stališ�a anketiranca je tak 

model lažji za izvedbo anketiranja. Model je mo� prenesti tudi na druga podro�ja. 

Cilj št. 3 – na osnovi testiranja hipotez ugotoviti u�inkovitost uporabe tehnologij in aplikacije 

iRescue v procesu oživljanja. 

Z uspešnim testiranjem druge in tretje hipoteze smo potrdili, da je uporaba mobilnih aplikacij 

oziroma aplikacije iRescue izboljša u�inkovitost procesov oživljanja; s tem smo cilj dosegli. 

Cilj št. 4 – na osnovi primerjalne analize stanja obstoje�ega procesa oživljanja ugotoviti 

možnosti za integracijo mobilne aplikacije iRescue v proces oživljanja. 

Integracija mobilne aplikacije iRescue je dokazana z regresijskim modelom, v katerem 

vidimo, da je izpolnjena ve�ina pogojev, ki nam kažejo, da bodo vse tri skupine, pacienti – 

laiki, management tehnologij in zdravstveni delavci, spoznale potencial aplikacije iRescue in s 

tem sprejele njeno vklju�itev v proces oživljanja.  

Cilj št. 5 – oblikovati usmeritev in napotke za sprejemanje tehnologij in aplikacije iRescue na 

strani potencialnih uporabnikov. 



90 

Iz testiranja hipotez sledi, da je indeks uporabnosti ustrezno merilo za merjenje uporabnosti 

tehnologij in da mobilna aplikacija iRescue izboljša u�inkovitost procesa oživljanja. Te 

ugotovitve so osnova za nadaljnje usmeritve, ustrezne napotke. Isto�asno smo v raziskavi 

izluš�ili informacijo, da bi potencialni uporabniki dobro sprejeli tehnologijo. Aplikacija 

iRescue uporablja danes vsem dostopno mobilno tehnologijo na pametnih telefonih. 

Jezikovne in kulturne razlike ne predstavljajo ovir za uporabo mobilne aplikacije iRescue v 

procesu ravnanja s tehnologijo pri oživljanju v primeru sr�nega zastoja. 

Morebitni zunanji dejavniki ne vplivajo na procese, ki jih izvaja aplikacija iRescue na 

posamezni mobilni napravi. Zanimanje za umeš�anja aplikacije iRescue v proces oživljanja 

obstaja tako na strani ponesre�encev kot na strani medicinske stroke.  

Ugotovitve in izsledke raziskave bomo po uspešnem zagovoru na FM posredovali podjetju, v 

katerem poteka proces uvajanja mobilne aplikacije v njeno delovanje. Management podjetja 

želi umestiti aplikacijo iRescue v proces oživljanja, ker si s tem ustvarja na trgu novo tržno 

nišo in v aplikaciji vidi novo, veliko poslovno priložnost. Management podjetja naj najprej 

aplikacijo umesti – testira na slovenskem trgu, nato pa ima aplikacija iRescue potencial 

narediti veliki skok na globalni trg. 

5.3 Omejitve raziskave 

V raziskavi smo se sre�ali z nekaterimi omejitvami. Ugotavljamo, da so bili rezervirani 

finan�ni viri za izvedbo raziskave na spodnji meji dopustnega. Kljub minimalnemu 

finan�nemu vložku v raziskavo je ta v popolnosti uspela. Z razpolaganjem z ve�jo koli�ino 

sredstev bi si lahko pove�ali raziskovalni vzorec in se tako še bolj približamo realnemu stanju 

na terenu. 

V raziskavo so bile vklju�ene razli�ne ciljne skupine. Menimo, da bi raziskava lahko bila še 

bolj eksaktna, �e bi v posameznih ciljnih skupinah bilo zajeto ve�je število anketirancev. 

�asovni vidik je v raziskavi odigral pomembno vlogo. Iz objektivnih razlogov smo raziskavo 

�asovno omejili na nekaj mesecev. �e bi lahko �asovno podaljšali izvedbo anketiranje, bi 

zagotovo pove�ali tudi anketirani vzorec.  

Raziskava je bila izpostavljena tveganjem zavrnitve aplikacije iRescue v procesu oživljanja na 

strani predstavnikov, pa se to ni zgodilo. Opravili smo le kvantitativno raziskovanje vplivnih 

dejavnikov pri umeš�anju aplikacije iRescue v proces oživljanja. Raziskava je bila skladno s 

cilji omejena le na obmo�je Slovenije, tako da izsledki raziskave niso verodostojni za druge 

države. 
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5.4 Originalnost raziskave in prispevek k znanosti 

Naš prispevek k znanosti je korektno uporabljena metodologija (glede na podobne pristope), s 

katero smo izvedli izvirno analizo u�inkovitosti tehnologij v procesih sr�nega zastoja. 

V magistrski nalogi gre za prvo takšno raziskavo s tega podro�ja (uporaba mobilnih 

tehnologij), ko smo s pomo�jo »indeksa uporabnosti« postavili model na podro�ju ravnanja s 

tehnologijo v procesu reševanja življenj. Z »indeksom uporabnosti« in z zgrajenim modelom 

smo preverjali zastavljene cilje in hipoteze.  

V nam dostopni znanstveni in strokovni literaturi in naši strokovni praksi nismo nikjer 

zasledili, da bi še kdo opravljal kakšno podobno znanstveno raziskavo na podro�ju ravnanja s 

tehnologijo v procesu reševanja življenj. Zato bomo pri našem znanstveno-raziskovalnem 

delu »indeks uporabnosti« na podro�ju ravnanja s tehnologijo v procesu reševanja življenj pri 

sr�nem zastoju in postavitvi matemati�nega modela govorili o izvirnosti. To je naš prispevek 

k znanosti. 

5.5 Napotki podjetju in oblikovalcem procesa ravnanja s tehnologijo pri oživljanju 

Raziskava je potrdila, da smo dosegli potrditev vseh zastavljenih ciljev. Ugotavljamo, da 

zanimanje za umeš�anje aplikacije iRescue v proces oživljanja obstaja tako na strani 

ponesre�encev kot na strani medicinske stroke. Raziskava je pokazala, da je že pravi trenutek 

za umeš�anje aplikacije iRescue v proces ravnanja s tehnologijo pri oživljanju. Oblikovalcem 

procesa oživljanja in DEFI pa tudi sporo�amo nekatere ugotovitve. Do »v�eraj« je bil proces 

ravnanja s tehnologijo pri oživljanju s primeru sr�nega zastoja takšen, kot kaže slika 1. Stroka 

se danes trudi, da bi bil proces ravnanja s tehnologijo pri oživljanju v primeru sr�nega zastoja 

takšen, kot to kaže slika 2. Pojavljajo se zametki vzpostavitve javno dostopnih DEFI. 

V raziskavi smo ugotovili, da imajo pri zagotavljanju uspešnosti izida v procesu ravnanja s 

tehnologijo pri oživljanju v primeru sr�nega zastoja klju�no vlogo dejavniki, ki še niso del 

zdravstvenega sistema – to so DEFI, aplikacija iRescue, mreža DEFI in FR.  

Današnji proces ravnanja s tehnologijo pri oživljanju v primeru sr�nega zastoja je treba 

preoblikovati in okrepiti njegove šibke to�ke. Treba je še veliko postoriti in podrobno 

razdelati ravnanje s tehnologijo na podro�ju DEFI, aplikacije iRescue in mreže DEFI in FR.  

Idealno bi bilo, �e bi danes upoštevali vse razpoložljive tehnologije, ki v tem trenutku že 

obstajajo in so na voljo, in bi bil »jutri« proces tehnologije oživljanja pri sr�nem zastoju tak, 

ko ga vidimo na sliki 52. 
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Slika 52: Bodo�i proces ravnanja s tehnologijo oživljanja in defibrilacije 

Raziskava je potrdila sprejem novih tehnologij vseh udeleženih v procesu ravnanja s 

tehnologijo pri oživljanju v primeru sr�nega zastoja. Breme zagotavljanja finan�nih virov za 

doseganje zgoraj omenjenih sprememb pa bo verjetno padlo na državo. Seveda so za to 

potrebna dolo�ena vlaganja. Ne smemo pa zanemariti »delovne kulture« zaposlenih – 

profesionalcev v delovanju procesa ravnanja s tehnologijo pri oživljanju v primeru sr�nega 

zastoja. Vsi vemo, da je spremembo kulture v organizaciji najteže dose�i, posledi�no ta 

sprememba zahteva svoj �as. 

5.6 Možnosti nadaljnjega raziskovanja 

Zavedamo se, da smo v znanstveni raziskavi opravili le kvantitativno raziskovanje ene same 

podskupine notranjih dejavnikov na podro�ju ravnanja s tehnologijo v procesu reševanja 

življenj, to so tako imenovani »trdi« dejavniki. Za nadaljnje raziskovanje si lahko za izhodiš�e 

raziskovalnega problema vzamemo tako imenovane »mehke« dejavnike in raziskavo 

izvedemo s pomo�jo kvalitativne analize. Kasneje bi lahko na osnovi naše in kvalitativne 

raziskave sintetizirali podatke in rezultate obeh raziskav ter na tak na�in dvignili raziskavo na 

višjo raven. Tako bi lahko z vzporedno analizo oziroma primerjavo ugotovili, kateri del 

notranjih dejavnikov mo�neje vpliva na uspešnost na podro�ju ravnanja s tehnologijo v 

procesu reševanja življenj pri sr�nem zastoju.  

Raziskavo z našim oblikovanim modelom bi lahko z ustreznimi dopolnitvami in 

spremembami dvignili tudi na globalno raven. Izoblikovali smo vprašalnik, ki je bil v 

raziskavi eksperimentalen, ker nismo vedeli, kateri so ustrezni dejavniki od vseh tistih, ki jih 

predvideva teorija in so dejansko pomembni za uporabnike. Z izsledki raziskave smo 

oblikovali natan�en in uspešen model z izluš�enimi dejavniki. Tak model bo v prihodnosti 

prijaznejši za anketirance in bo omogo�al zbrati bolj kakovostne podatke in posledi�no 

pridobiti res kakovostne rezultate.  

Ugotovili smo prednosti in hkrati tudi možnosti uporabe izsledkov naše raziskave tudi na 

drugih podro�jih. Z idejo indeksa uporabnosti tehnologij smo postavili koncept oz. model, 

katerega uporabnost ponuja velik potencial. Model indeksa je osnova za odlo�anje o 

uporabnosti mobilne in druge tehnologije na razli�nih podro�jih. 
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6 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Namen magistrske naloge je bil ugotoviti trenutno stanje na podro�ju izvajanja procesov 

reševanja življenj pri sr�nem zastoju, na podro�ju u�inkovitosti obvladovanja procesov 

reanimacije in ustrezno ravnanje s podpornimi tehnologijami. V raziskavi smo preverili 

najnovejše razpoložljive tehnologije in pripravljenost uporabnikov in zdravstvenega osebja 

glede sprejemanja najnovejših tehnologij.  

Osnova za raziskavo je bil anketni vprašalnik. Empiri�ni del naloge smo za�eli izvajati z 

anketiranjem. Anketni vprašalnik je v raziskavi predstavljal osnovni vir informacij za vse 

nadaljnje analize. Anketni vprašalnik je bil oblikovan v cca dveh letih na osnovi teoreti�nih 

izhodiš�, standardov za procese oživljanja, strokovnih napotkov in prakti�nih izkušenj stroke. 

Anketa je bila izvedena v treh mesecih. Vzor�ili smo 1055 ljudi in dosegli 54 % odzivnost. Z 

anketiranjem smo pridobili podatke o lastnostih naše ciljne populacije. Pridobili smo podatke 

za razli�ne ciljne skupine in, kar je bistveno, informacije o ravnanju s tehnologijo v procesu 

pri sr�nem zastoju. 

Za ocenjevanje u�inkovitosti tehnologij pa smo oblikovali »indeks uporabnosti tehnologij«, s 

katerim smo zajeli razli�ne vidike u�inkovitosti. Najprej smo iz vsakega sklopa vprašanj s 

faktorsko analizo ugotovili strukturo povezanosti. Na tej osnovi smo postavili regresijski 

model, s katerim smo izra�unali »indeks uporabnosti«, ki vpliva na proces uvajanja 

tehnologije oživljanja za vsakega posameznega anketiranca. 

Klju�ne ugotovitve raziskave so povzete v nadaljevanju. 

Tehnološki razvoj naprav za defibrilacijo (DEFI) se bliskovito razvija. Usmerjen je v 

enostavnost uporabe, ve�je zmogljivosti in tudi ve�jo varnost pri rokovanju. Na razpolago 

imamo dostopne mobilne tehnologije, ki jih lahko takoj integriramo v procese oživljanja pri 

sr�nem zastoju. Prednost je v tem, da z omenjeno tehnologijo ravnajo po nekaj ur dnevno. 

Treba se je samo usmeriti v osveš�anje uporabnikov: zavedanje, da je sr�ni zastoj resen 

problem, saj umrljivost zaradi tega iz leta v leto naraš�a.  

Pomembnost in uporabnost DEFI vodi v dodatna izobraževanja in delavnice ciljnih skupin. 

Javno dostopna mreža defibrilatorjev postaja vse bolj »vidna« v o�eh javnosti. Vse ve� je 

organizacij, ki se odlo�ajo, da je dobro imeti DEFI v delovnem okolju. Vse ve� je donatorjev 

za nakup DEFI, tako pravnih kakor tudi fizi�nih oseb. 

Tudi stroka ugotavlja, da je treba javnosti ponuditi dostopne DEFI, �e želimo dose�i ve�jo 

stopnjo preživetja v procesu ravnanja s tehnologijo pri sr�nem zastoju. To pa za sabo potegne 

še postavitev mreže javno dostopnih defibrilatorjev (DEFI Net) in seveda izobraževanja tako 

imenovanih »first responderjev«, ki naj bi v takih primerih prvi prisko�ili na pomo� bolniku. 
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Splošna ugotovitev raziskave procesov ravnanja s tehnologijo pri sr�nem zastoju je, da je 

ravnanje s tehnologijo  pri sr�nem zastoju pomemben dejavnik. V ve�ini primerov je stanje 

procesov oživljanja takšno, kot ga prikazuje spodnja slika 53. 

Slika 53: Stanje procesov oživljanja 

Medicinska stroka ugotavlja, da je poleg obvladovanja TPO v procesu reševanja življenj tudi 

nujno potreben pripomo�ek defibrilator (DEFI). S postavitvijo javno dostopnih defibrilatorjev 

bi v procesu ravnanja s tehnologijo pri sr�nem zastoju moral biti obvezno vklju�en še javno 

dostopni defibrialtor. V primeru vklju�itve DEFI se proces oživljanja ustrezno dopolni (slika 

54). Zametki takega procesa ravnanja s tehnologijo pri sr�nem zastoju se že pojavljajo v 

Sloveniji. Seveda je treba zagotoviti javno dostopne DEFI. 

Slika 54: Dopolnjeni proces oživljanja 

V toku raziskave je bilo ugotovljeno, da tehnologija »prehiteva« medicinsko stroko. Problem 

se pojavi, ko mora medicinska stroka spremeniti svoje dobro ute�ene postopke in postaviti 

nove standarde. V tem primeru ima �as poglavitno vlogo. Dokler medicinska stroka preizkuša 

obstoje�o tehnologijo in razmišlja, ali jo umestiti v svoje procese in postopke, mine kar nekaj 

�asa. Med tem �asom pa se tehnologija bliskovito razvija in z najnovejšimi tehnologijami 

ponuja še boljše rešitve. Tako pride do umestitev v procese »malo starejša« tehnologija. 

Za podporo odlo�itvam glede uporabe tehnologij je bil v nalogi na osnovi metodologije 

Legatum »Prosperity Index« (Legatum Institute 2015a) razvit indeks uporabnosti tehnologij. 

Glede na tematiko raziskave procesa ravnanja s tehnologijo pri sr�nem zastoju smo razvili 

svojo metodologijo, svoj izviren model indeksa uporabnosti tehnologij (priloga 2).  

Preko testiranja hipotez je bilo ugotovljeno, da je indeks uporabnosti ustrezno merilo za 

merjenje uporabnosti tehnologij pri procesih reševanja življenj in da imajo mobilne aplikacije 

(iRescue) ustrezen potencial za vklju�itev v te procese in v nastajajo�o mrežo defibrilatorjev. 
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Izvirnost raziskave je torej v razvoju koncepta indeksa uporabnosti tehnologij, korektno 

uporabljena metodologija, s katero smo izvedli analizo u�inkovitosti tehnologij v procesih 

sr�nega zastoja, pa omogo�a ponovljivost raziskave. 

V raziskavi je bilo torej ugotovljeno, da je DEFI nujen del procesa ravnanja s tehnologijo pri 

sr�nem zastoju. Posledi�no je nujno vzpostaviti DEFI Net po teritoriju in s tem omogo�iti 

javno dostopnost DEFI. Zaradi nujnega obveš�anja v primeru sr�nega zastoja je aplikacija 

iRescue koristen tehnološki pripomo�ek in je prav tako nujen del procesa ravnanja s 

tehnologijo pri sr�nem zastoju. Na ta na�in smo oblikovali bodo�i proces ravnanja s 

tehnologijo pri sr�nem zastoju (slika 55). 

Slika 55: Bodo�i proces ravnanja s tehnologijo pri sr�nem zastoju 

Raziskavo z našim oblikovanim modelom bi lahko z ustreznimi dopolnitvami in 

spremembami dvignili tudi na globalno raven. Predlagamo še izvedbo kvalitativne raziskave 

in bi kasneje lahko sintetizirali podatke in rezultate obeh raziskav in na tak na�in dvignili 

raziskavo na višjo raven.  
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PRILOGA 

Priloga 1 Vprašalnik – anketni list 

Priloga 2 Metodologija – indeks uporabnosti tehnologij pri reševanju življenj  





Priloga 1 

ŠTUDIJA PRIMERA REŠEVANJA ŽIVLJENJ 

Spoštovani, 

V teku je raziskava uvajanja novih tehnologij na podro�ju reševanja življenj v primeru 

sr�nega zastoja, obveš�anja ter izvajanja temeljnih postopkov oživljanja in defibrilacije v 

Sloveniji. Raziskavo in pilotski projekt izvaja Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v 

Ljubljani in podjetje STAR 2000, d. o. o., iz Izole. 

Vljudno vas vabimo, da sodelujete v raziskavi in izpolnite anonimno anketo, ki bo zajela 

posnetek dejanskega stanja v Sloveniji glede poznavanja in stopnje zaupanja prebivalstva v 

tehnologijo, ki jo uporabljamo pri reševanju življenj. Zbrani podatki anketiranega vzorca 

prebivalstva bodo služili izklju�no za nadaljnjo znanstveno raziskavo. S pridobljenimi podatki 

nameravamo pripraviti aplikacijo, ki bo omogo�ala ljudem razli�nih stopenj usposobljenosti 

hiter dostop do informacij, ki lahko rešujejo življenja. 

Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo od 10 do 11 minut �asa. Vprašanja smo razdelili na 

šest kratkih sklopov. Vaši odgovori so v celoti zaupni. Sodelujete tako, da izpolnite anketni 

vprašalnik na povezavi: https://www.1ka.si/a/79734 ali pa jo kar izpolnite. 

V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na kontaktni naslov naro�nika 

info@star2000.si. Vaše mnenje nam veliko pomeni, zato se veselimo vašega sodelovanja v 

znanstveni raziskavi. 

Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani in STAR 2000 Izola. 
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V prvem sklopu vprašanj obravnavamo splošna demografska vprašanja. Kliknite/ozna�ite 

ustrezno polje. 
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Ste že kdaj poizkusili s pomo�jo katerega tehnološkega medija kontaktirati 112, 113 … 

Možnih je ve� odgovorov 
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Ali ste se udeležili te�aja iz oživljanja in, �e ste se, kdaj je to bilo? 
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Kateri operacijski sistem imate na vašem mobilnem telefonu? 
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Priloga 1 

Spoštovani. 

Vaši odgovori imajo »težo« v znanstveni raziskavi in bodo zagotovo doprinesli k ugotovitvi 

stanja v Sloveniji. So osnova za analizo in razvoj projekta »Indeks uporabnosti tehnologij –

študija premera reševanja življenj«. 

Še enkrat hvala za vaš dragoceni �as in sodelovanje! 

Lep pozdrav. 

Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani in STAR 2000, d. o. o., Izola. 
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