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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je raziskati nevarnosti za zdravje na delovnih mestih v zdravstveni 

negi, pogoste vrste nesreče pri delu zdravstvenih sodelavcev ter njihovo prijavljanje nesreč pri 

delu. Obravnavana je poškodba pri delu s kontaminiranim ostrim pripomočkom, ki velja za 

eno pogostejših delovnih nesreč med zdravstvenimi sodelavci v zdravstveni negi. Po Direktivi 

EU in domači zakonodaji je vsak delavec dolţan prijaviti takšen dogodek – incident. Iz 

raziskav in strokovne literature je razvidno, da zaposleni teh dogodkov ne prijavljajo 

dosledno. Za namen naloge je bila opravljena raziskava na izbrani kirurški kliniki, v katero so 

bili vključeni zaposleni v zdravstveni negi, kjer se dnevno srečujejo z ostrimi pripomočki. Iz 

rezultatov raziskave je razvidno, da je problem ne prijavljanja incidentov res prisoten, nismo 

pa uspeli dokazati, da je tako vedenje zaposlenih povezano z njihovimi demografskimi 

lastnostmi, njihovo obremenjenostjo z delom, organizacijo prijavljanja nezgode ali 

osveščenostjo zaposlenih o postopku prijave incidenta kakor tudi ne z uporabo varnih igel. 

Ključne besede: nesreča pri delu, incident, zdravstvena nega, management, varnost pri delu, 

odnos do prijave incidenta. 

 

SUMMARY 

The purpose of the Master’s thesis is to analyse health hazards in the workplace in healtcare, 

frequent types of occupational incidents among medical staff and their reporting of an 

occupational incident. Discussed is an occupational injury with a sharp object among medical 

staff in health care. According to the EU-Directive and domestic legislation, each worker is 

obliged to report such an incident. From researches and expert literature it is evident that 

employees do not report such incidents consistently. For the purpose of the thesis we 

conducted an analysis at a selected surgical clinic, where employees are daily in contact with 

sharp objects. The research shows that the problem of not reporting of incident is really 

present, but we were not able to prove that age, workload, work organization and informing 

about the report of an incident is related to the healthcare worker decision to actually report 

the incident. 

Keywords: accident at work, incident, health care, management, safety at work, attitude 

towards reporting of an incident. 
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1 UVOD 

Magistrsko delo sestavljajo štiri poglavja, ki strukturirano predstavljajo izvedeno teoretično in 

empirično raziskavo o nevarnosti za zdravje na delovnem mestu v zdravstveni dejavnosti. 

Uvodno poglavje opredeljuje predstavitev raziskovalnega problema, namen in cilje raziskave, 

hipoteze ter raziskovalne metode. 

Drugo poglavje sestavlja teoretični del magistrske naloge na podlagi pregleda domače in tuje 

strokovne literature. Predstavljen je obravnavan problem o varstvu in zdravju pri delu v 

zdravstveni dejavnosti. Izpostaviti ţelimo nesrečo pri delu z ostrimi pripomočki, ki je 

specifična in najbolj pogosta nesreča pri delu med zdravstvenimi sodelavci. Na nacionalni 

ravni je bil obravnavan problem nesreče pri delu z ostrim pripomočkom na pobudo EU in 

popravljen je bil Zakon o varstvu pri delu ter izdana Uredba o varovanju delavcev pred 

tveganji zaradi poškodb z ostrim pripomočkom. Naloga in dolţnost delodajalca in delavca je, 

da spoštujeta zakonska določila. V nalogi predstavimo, kako svoje dolţnosti izpolnjujejo 

delovne organizacije v zdravstveni dejavnosti in kakšne so dolţnosti zaposlenih ter ali jih 

izpolnjujejo. Večina raziskav na temo nesreče pri delu namreč ugotavlja, da velik deleţ 

zaposlenih ne prijavi incidenta, kar je ključno za ugotavljanje, ali je prišlo do nesreče pri delu 

ali ne. Na koncu so povzete ugotovitve domačih in tujih raziskav na temo incidentov pri 

zaposlenih v zdravstvu in kratek povzetek teoretičnega dela. 

Tretje poglavje predstavlja empirični del magistrske naloge. V raziskavi, ki smo jo izvedli 

med medicinskimi sestrami, ţelimo ugotoviti, ali so zaposleni seznanjeni z vsemi navodili, 

kako ravnajo v primeru incidenta, kako organiziranje prijavljanja incidenta vpliva na 

odločitev posameznika, da nezgode pri delu prijavi, ter ali bi z uporabo varnih ostrih 

pripomočkov lahko zmanjšali nezgode pri delu z ostrim pripomočkom.  

Zadnje, četrto poglavje zajema povzetek celotne raziskave (teoretične in empirične), predstavi 

prispevek k znanosti ter poda predloge za nadaljnje raziskave. 

1.1 Opredelitev obravnavane problematike 

Nevarnost za zdravje pri delu predstavlja vsako dejanje, ki se zgodi med opravljanjem dela in 

ogrozi fizično, psihično ter duhovno počutje zaposlenega, pri čemer takšen dogodek 

imenujemo nezgoda na delovnem mestu. Da do nezgod pri delu ne bi prihajalo, se ţe od 

začetka industrijske revolucije razvija sistem varnosti in zdravja pri delu, ki skrbi za odsotnost 

nezgod oz. zmanjšuje prisotno tveganje za njihov pojav. Kljub vsem naporom pa je pojavnost 

delovnih nezgod še vedno relativno visoka, o čemer pričajo številni kazalniki. V EU je na 

primer zaradi nezgod oz. poškodb pri delu in bolezni v zvezi z delom 25 % delovne sile 

nezmoţne za delo (Takala idr. 2009). 
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Ţe omenjeni sistem varnosti in zdravja pri delu ureja pogoje dela za določeno področje, 

ugotavlja dejavnike tveganja za posamezno delovno mesto z namenom, da se v čim večjem 

obsegu izognemo nesrečam pri delu. Minimalne zahteve za izvajanje varstva in zdravja pri 

delu v organizaciji so v Sloveniji določene z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu. 

Zavedati se je treba, da je varnost pri delu in preprečevanje nezgod pravica in dolţnost, ki si 

jo vsi delimo. Delodajalec ima pomembno nalogo pri preprečevanju, odpravljanju in 

obvladovanju nevarnosti pri delu z obveščanjem in usposabljanjem za delo. V uspešnih 

organizacijah spada skrb za varnost in zdravje pri delu med prva načela politike gospodarnega 

vodenja podjetja ali organizacije (Direktiva 2010/32/EU). Vizija in namen managementa 

varstva in zdravja pri delu je dosegati najvišjo raven varnosti brez nezgod, zdravstvenih okvar 

in bolezni ter brez škode za okolje (Markič 1993). Delavec ali zaposleni je dolţan delodajalca 

obveščati o vsakem na novo nastalem tveganju za zdravje pri delu in o vsaki nezgodi pri delu 

(Ur. l. RS 43/11). 

V okviru lastne raziskave bomo pozornost posvetili zdravstvenemu sektorju, ki je zelo 

obseţna delovna panoga, ki predstavlja pribliţno 10 % vseh delavcev v Evropski uniji, med 

katerimi prevladuje ţenska populacija (tri četrtine vseh zaposlenih). Po podatkih Evropske 

agencije za varnost in zdravje pri delu (2006) so med zdravstvenimi sodelavci najpogostejše 

nezgode pri delu: ročno premeščanje teţkih bremen in prisilna drţa; nevarnost okuţbe s krvjo 

ali telesnimi tekočinami; fizično in verbalno nasilje in nevarnost zdrsa ali padca. 

V nalogi se bomo osredotočili na eno od zgoraj naštetih vrst nezgode pri delu med 

zdravstvenimi sodelavci, in to je nevarnost okuţbe s krvjo s kontaminiranim ostrim 

pripomočkom, ki je specifična zanje. Ob tovrstnih poškodbah lahko namreč prihaja do okuţb 

zdravstvenega delavca z vrsto s krvjo prenosljivih bolezni, zaradi česar predstavljajo 

omenjene delovne nezgode eno večjih tveganj za zdravstvene sodelavce. O razseţnosti 

problematike pričajo podatki o okuţbah s hepatitisom B, kjer se je 40 % okuţenih z 

omenjenim virusom, okuţilo ravno pri nesreči s kontaminiranim ostrim pripomočkom (WHO 

2002b). Sicer je tveganje glede izpostavljenosti z okuţeno krvjo odvisno od povzročitelja 

bolezni, in sicer je tveganje pri hepatitisu B 30 %, pri hepatitisu C 10 % in pri HIV 0,3 % 

(SPOBO 2012, 2). 

Prav zaradi visokega tveganja okuţbe s krvjo prenosljivih bolezni zdravstvenih sodelavcev so 

v EU ţe od konca 20. stoletja pomembno pozornost namenjali izboljšanju varnosti in zdravja 

pri delu. Direktiva, ki je prva obravnavala nezgode z ostrim pripomočkom, je Direktiva 

2000/54/ES, ki je varovala zdravstvene sodelavce pred tveganji zaradi bioloških dejavnikov 

pri delu. Komisija EU je po letu 2000 pozvala k večji zaščiti zdravstvenih sodelavcev pred 

krvno prenosljivimi infekcijami in skupaj s socialnimi partnerji sklenila okvirni sporazum, ki 

je bil podpisan julija 2009. Direktiva Sveta 2010/32/EU o izvajanju okvirnega sporazuma je 

bila sprejeta maja 2010. V direktivi EU so opredeljeni minimalni standardi za zaščito 

delavcev, vsaka drţava članica pa lahko uvede še stroţje ukrepe (Kraatz 2015). V odgovor 
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direktivi EU je bila sprejeta v Sloveniji »Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi 

poškodb z ostrimi pripomočki (Ur.l. RS 46/13), ki nalaga naloge, zadolţitve in kazensko 

odgovornost tako delodajalcu kot tudi delavcu. 

Ključno nalogo pri nezgodi z ostrim pripomočkom ima delavec, da prijavi nezgodo pri delu, 

saj lahko le prijava nezgode vodi v zgodnje odkrivanje krvno prenosljivih bolezni in zagotovi 

uspešno zdravljene le-teh. Iz poročila MZ za leto 2011 (Puldrugovac idr. 2014, 48) je 

razvidno, da je število vseh zabeleţenih poškodb v enem letu bilo niţje od 10 na 100 

zaposlenih v devetih od devetnajstih poročevalskih enotah, kjer vrednost predstavlja število 

poškodb z ostrimi predmeti na število zaposlenih v enem letu. Iz nekaterih bolnišnic poročajo, 

da se vsako leto ena tretjina osebja, ki dela v zdravstveni negi in laboratorijih, poškoduje z 

ostrimi predmeti. Ob upoštevanju navedenega podatka je mogoče sklepati, da je poročanje o 

teh primerih v ustanovah bistveno niţje od dejanskega števila dogodkov (Puldrugovac idr. 

2014). 

Na izbrani kirurški kliniki, kjer smo izvedli raziskavo, smo v letu 2014 zabeleţili zgolj 7 

prijav nezgode pri delu z ostrim pripomočkom oz. incident, na nekaj več kot 200 zaposlenih 

(prijave se skupno beleţijo za vse profile zdravstvenih delavcev). Eno prijavo incidenta je 

prijavil zdravnik, ostalih 6 pa zaposleni v zdravstveni negi. Nizko število prijavljenih nezgod 

pri delu nas je še dodatno pritegnilo, da smo pozorni na pogostost prijavljanja nezgode pri 

delu med zaposlenimi sodelavci na kliniki in da raziščemo dejavnike, ki utegnejo na to 

vplivati. 

Glede na prizadevanja politike, uredbe in direktive na nivoju EU in pri nas bi lahko 

predpostavili, da ne prihaja do teţav pri nadzoru in sledenju nezgode pri delu pri zdravstvenih 

delavcih in posledično spremljanje zdravja zaposlenih. Pa vendar večina virov domače in tuje 

literature poroča ravno nasprotno. Ob preučevanju domače in tuje strokovne literature smo 

zasledili, da večina raziskav potrjuje velik deleţ neprijavljenih nezgod pri delu. 

Med domačo literaturo smo zasledili raziskave Staretove in Kersničeve (2003, 55), ki sta 

raziskovali pogostost poškodb z ostrimi predmeti v operacijskem bloku Univerzitetnega 

kliničnega centra Ljubljana. Na vprašanje, ali je zaposleni po vbodu s kontaminirano iglo 

obvestil pristojne organizacijske enote (npr. higienika, nadrejenega ali vodjo sluţbe), je 73 % 

vprašanih odgovorilo z »ne«. Do podobnih ugotovitev je prišel Lešničar (2005, 217), ki je 

raziskoval pogostost incidentov pri zdravstvenih sodelavcih in drugih osebah na Celjskem in 

ugotovil, da dejanskega števila nezgod pri delu z ostrim pripomočkom v njihovi bolnišnici ne 

poznajo. Ugotavljajo, da se je povečalo število prijavljenih incidentov po letu 1999, potem ko 

so zaposlene intenzivno informirali in izobraţevali o nevarnosti nezgode pri delu z ostrim 

pripomočkom. Najverjetneje povečano število incidentov ni razlog bolj pogostih nezgod, 

ampak boljša informiranost zaposlenih in zato več prijav dogodka.  



 

4 

Ob pregledu dosedanjih raziskav (v bazah Medline, Pub Med, CINAHL) nismo zasledili 

raziskave, s katero bi avtor poskušal ugotoviti, kaj vpliva na zaposlenega zdravstvenega 

sodelavca, da ne prijavi nezgode pri delu oz. incidenta oz. zakaj s takšnim nepremišljenim 

dejanjem (neprijavljene nezgode pri delu) izpostavlja svoje lastno zdravje. Raziskave, ki smo 

jih zasledili v domači in tuji strokovni literaturi, predstavljajo večinoma preštevanje nezgod 

pri delu, prijave nezgode pri delu in trenutnih vzrokov, zakaj nezgode pri delu zaposleni ni 

prijavil (lastna presoja o majhni verjetnosti tveganja, strah pred okuţbo). Ne pojasnijo pa, kaj 

vpliva na odločitev posameznika, da incidenta ne prijavi. V raziskavi ţelimo ugotoviti, kako 

bi lahko vplivali na zaposlenega, da prijavi incident. Ali je zaposleni zdravstveni sodelavec 

dovolj dobro informiran o načinu prijavljanja nezgode pri delu? Ali je postopek prijave 

incidenta organizacijsko dovolj enostaven in ali na zaposlenega vplivajo še kakšni drugi 

dejavniki? Poleg tega ţelimo ugotoviti, ali je mogoče s pomočjo izbranih ukrepov 

managementa vplivati na posameznika, da incident prijavi, oziroma se tej ugotovitvi vsaj 

pribliţati. 

1.2 Namen in cilji raziskav 

Namen raziskave je opraviti sistematičen pregled domače in tuje strokovne literature s 

področja varnosti in zdravja pri delu med zdravstvenimi sodelavci s poudarkom na nezgodah 

s kontaminiranimi iglami. Pozornost bomo posvetili ozaveščenosti zaposlenih v zdravstveni 

negi o problematiki varnosti pri delu ter tveganjih, ki so jim izpostavljeni pri svojem delu, 

njihovi ozaveščenosti o postopkih ravnanja v primeru delovnih nezgod s poudarkom na 

proučevanju nezgod z ostrimi predmeti, njihovo spoštovanje pravil na področju varnosti pri 

delu zaposlenih ter njihove dosedanje izkušnje z ostrimi predmeti. Glede na morebitne 

prednosti, ki jih varne igle utegnejo imeti pri preprečevanju obravnavanih nezgod, bomo 

proučili tudi ozaveščenost zaposlenih o pravilni uporabi varnih igel ter prednostih, ki jih le-ta 

prinaša. Na podlagi ugotovitev raziskave bomo pripravili predlog za izboljšavo stanja na 

proučevanem področju. 

Na podlagi obravnavanega problema smo zasnovali naslednje cilje: 

1) Pregledati domačo in tujo sodobno strokovno literaturo s področja varnosti in zdravja pri 

delu, prijavljanje incidentov na delovnem mestu (vbodov s kontaminirano iglo) ter 

dejavnikov, ki vplivajo nanje (demografskih, organizacijskih, informacijskih ipd.) 

2) Na osnovi kvantitativne raziskave ugotoviti, kako na pogostost prijavljanja nezgode pri 

delu vplivajo demografske lastnosti, ozaveščenost zaposlenih v zdravstveni negi o 

varnosti pri delu, ozaveščenost o postopkih ravnanja v primeru delovnih nezgod in 

ozaveščenost zaposlenih o pravilni uporabi varnih igel.  

3) Na osnovi ugotovitev iz teoretičnega in empiričnega dela raziskave bomo podali predloge 

za izboljšanje stanja na področju varnosti in zdravja pri delu oziroma kako povečati 

število prijavljenih vbodov s kontaminirano iglo. 
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1.3 Hipoteze 

V okviru lastne raziskave, izvedene med zaposlenimi v zdravstveni negi v izbrani zdravstveni 

organizaciji, bomo preverjali veljavnosti naslednjih hipotez, ki smo jih oblikovali na podlagi 

izsledkov dosedanjih raziskav na obravnavanem področju: 

 

H1: Pogostost prijavljanja incidentov posameznih skupin zaposlenih v zdravstveni negi je 

povezana z njihovimi demografskimi lastnostmi 

 

Utemeljitev H1: Demografske lastnosti zaposlenih (starost, izobrazba …) utegnejo 

pomembno določati vedenjske vzorce posameznih skupin zaposlenih tako pri samem delu 

kakor tudi v primeru nezgod. Po evropskih statističnih podatkih so poškodbe pri delu med 

mladimi od 18 do 24 let za 50 % pogostejše. 

 

H2: Organizacija področja varnosti pri delu je pomemben dejavnik pogostosti prijavljanja 

incidentov. 

 

Utemeljitev H2:  Zaposleni navajajo, da se ne odločijo prijaviti incidenta, zaradi 

prezahtevnega postopka prijave (Raghavendran idr. 2006, 869; Stare in Kresnič 2003, 54). 

 

H3: Ozaveščenost zaposlenih o tveganostih na delovnem mestu je pomemben dejavnik 

pogostosti prijavljanja incidentov. 

 

Utemeljitev H2 in H3: V pregledani literaturi na temo obravnavanega problema 

(Raghavendran idr. 2006; Elmiyeh idr. 2004; Stare in Kersnič 2003) smo zasledili, da se 

pogosto nesreča pri delu z ostrim pripomočkom zgodi med nepravilnim rokovanjem z ostrimi 

pripomočki in pogosto anketiranci omenjajo razlog, da incidenta niso prijavili, ker je celoten 

postopek prezahteven, kar pogostokrat omenijo tudi v praksi. Zato ţelimo preveriti, ali 

ustrezni organizacijski ukrepi (določenost postopkov, izobraţevanje zaposlenih …) na eni 

strani oziroma ozaveščenost samih zaposlenih o tveganostih, ki so jim izpostavljeni pri 

vsakodnevnem delu, na drugi strani pomembno pripomorejo k bolj doslednemu prijavljanju 

incidentov. 

 

H4: Ozaveščenost zaposlenih glede pravilne uporabe ostrih pripomočkov z varovalom lahko 

pomembno zmanjša pogostost incidentov. 

Utemeljitev H4: Na podlagi izsledkov dosedanjih raziskav (Lamontagne idr. 2007; BD 

Canada 2005; Raghavendran idr. 2006) je mogoče razbrati, da se število nezgod pri delu z 

ostrim pripomočkom zmanjša, če zaposleni uporabljajo varne igle, pri čemer je seveda ključni 

pogoj poznavanje pravilnega rokovanja z njimi. 
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1.4 Predstavitev raziskovalnih metod 

Naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo uporabili različne vrste podatke iz dosegljivih 

bibliografskih baz. Z metodo kompilacije in deskripcije (Zelenika 2000, 333) smo pregledali 

pribliţno 100 bibliografskih enot domače in tuje strokovne literature ter drugih virov s 

področja management, varnost pri delu, management varnosti pri delu, specifičnosti varnosti 

pri delu na področju zdravstva in še posebej zdravstvene nege (npr. monografskih publikacij, 

doktorskih disertacij, magistrskih nalog, drugih diplomskih del ter prispevkov s konferenc in 

člankov iz strokovnih revij ipd.).  

Empirična raziskava je v osnovi kvantitativna. Za kvantitativno analizo podatkov smo se 

odločili, ker nimamo podatka, kdo od zaposlenih ima izkušnjo z incidentom in ali je incident 

prijavil ali ne. Tako ni mogoče izbrati vzorca, med zaposlenimi, s katerim bi pridobili podatke 

za kvalitativno statistično analizo. Za zbiranje podatkov in informacij smo uporabili 

vprašalnik, ki smo ga formulirali s pomočjo več virov (Perry, Robinson in Jagger 2004; 

Deisenhammer 2006; Ball in Pike 2008; Birk 2013). Vprašalnik je sestavljen iz sedem 

sestavnih delov, ki povezujejo štiri glavne teme (osnovni oz. demografski podatki, 

organiziranost prijave nezgode pri delu, informiranje zaposlenih z varstvom pri delu, ravnanje 

zaposlenih ob nezgodi pri delu in uporaba ostri pripomočkov z varovalom). 

Prvi sestavni del vprašanj so vsa vprašanja zaprtega tipa. Drugi sestavni del vprašanj vsebuje 

vprašanja zaprtega in polodprtega tipa. Vsi ostali sestavni deli vprašalnika so zaprtega tipa 

formulirani z ocenjevalno lestvico po Likertovi petstopenjski lestvici (Judd, Smith in Kidder 

1991). Vprašalnik vsebuje skupaj 59 vprašanj. Anketiranje smo opravili na največji kliniki v 

enem od največjih slovenskih javnih zdravstvenih zavodov. Razdelili smo ga vsem 

medicinskim sestram in tehnikom zdravstvene nege, ki so v času anketiranja na seznamu 

zaposlenih (154) in vsi imajo dnevno kontakt z ostrimi predmeti (iglami).  

Dobljene podatke smo statično analizirali s pomočjo aplikacije SPSS, s katero smo opravili 

demografsko analizo in analizo opisne statistike. 

1.5 Predpostavke in omejitve raziskave 

V zvezi z vsebino magistrskega dela velja izpostaviti naslednje predpostavke: 

 Varnost in zdravje pri delu iz vidika vbodov s kontaminirano iglo so aktualni pojavi 

vredni pozornosti domače in tuje stroke ter povzročajo neţelene posledice za organizacijo 

in široko druţbo, zato je njegovo raziskovanje koristno iz več vidikov. 

 Ugotovitve iz teoretičnega dela raziskave smo povzeli po strokovni literaturi in jih nismo 

posebej preverjali. 
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 Pridobivanje podatkov s pomočjo vprašalnika je najprimernejši način za izvedbo 

kvantitativne raziskave. 

Omejitve magistrskega dela so naslednje: 

 Predvidena je relativno majhna populacija za empirično raziskavo, ker so v raziskavi 

sodelovali zdravstveni sodelavci iz ene organizacijske enote v izbrani kliniki v RS. 

Organizacijsko enoto smo izbrali glede na število prijavljenih vbodov s kontaminirano 

iglo v preteklem letu, ki je gleda na število zaposlenih zelo nizko (na več kot 200 

zaposlenih je bilo prijavljenih 7 incidentov v enem letu). 

 Anketni vprašalnik obravnava nesrečo pri delu, vbod s kontaminirano iglo, ki se med 

zdravstvenimi sodelavci pogosto pojavlja in zaposleni so zato splošno seznanjeni s 

problematiko. Zastavljena vprašanja v anketi so enostavna in lahko razumljiva, zato 

vprašalnika predhodno nismo posebej testirali. 

 Izidov iz raziskave ni mogoče posploševati na druge organizacijske enote in klinike. 

 V empirični raziskavi smo se osredotočili na vzroke za nastanek pojava in se 

raziskovalno ne bomo ukvarjali s posledicami. 

 Pojav števila prijavljenih incidentov ne bomo obravnavali iz vidika vpliva na finančno ter 

nefinančno uspešnost izbrane organizacijske enote oz. klinike. 

 Kjer anketa sprašuje po lastnem mnenju zaposlenega, so lahko vprašanja o 

samoocenjevanju zaposlenega nekoliko višje ocenjena. 
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2 NEZGODA PRI DELU V ZDRAVSTVENI ORGANIZACIJI 

Schopenhauer (1788−1860), nemški filozof, je ţe v 18. stoletju zapisal:»Zdravje ni vse, 

vendar je brez zdravja vse drugo nič.« 

Zdravje je blaginja, ki je ni moč kupiti, lahko pa ga vzdrţujemo in ohranjamo. Zdravje 

vzdrţujemo in ohranjamo s krepitvijo telesa in izogibanjem nesrečam. Kljub skrbi za zdravje 

se nesrečam ne da povsem izogniti. Do nezgode in poškodbe lahko pride kadarkoli in kjerkoli, 

tudi na delovnem mestu. Pomembnosti ohranjanja zdravja na delovnem mestu in 

preprečevanja nevarnosti za zdravje med delom so se zavedali ţe Egipčani pred 4.000 leti, ki 

so poznali varnostne predpise pri gradbenih delih (Bilban 1999). Tudi Hipokrat je okoli 400 

let pr. n. št. ţe beleţil poklicne bolezni za nekatere obrtnike in umetnike (Vakselj 1986). Bolj 

mnoţično se je o nesrečah pri delu začelo govoriti ob koncu 18. stoletja in začetku 19. 

stoletja, saj je v tem času prišlo do industrijske revolucije. Delovne nesreče so bile v času 

industrijske revolucije zelo pogoste, saj so zaposleni delali v katastrofalnih delovnih pogojih 

od 12 do 16 ur/dan. Posledično je javnost ustvarjala pritisk na parlament, ki je sprejel zakone 

o zaščiti delavcev in uvedel inšpekcijo, ki je preverjala, ali se zakoni dosledno izvajajo 

(Švajger 1973). Pri razvoju sistema varnosti pri delu so bili ključnega pomena prav pravni viri 

in njihovo izvajanje. 

V današnjem svetu povzročijo nezgode več smrti kot vse nalezljive bolezni skupaj, izjema so 

le kronično nenalezljive bolezni (srčne bolezni, rak ipd.) (Takala idr. 2014). Ker v naši 

raziskavi obravnavamo nezgodo, ki je nevarna za zdravje zaposlenega, bomo najprej preverili, 

kako lahko nevarnost zmanjšamo z izvajanjem ustrezni ukrepov s področja varnosti pri delu. 

2.1 Varnost in zdravje pri delu 

Po poročilu Svetovne zdravstvene organizacije (2002b) večina odrasle populacija po vsem 

svetu preţivi večino časa na delovnem mestu. Pri delu se zaposleni soočajo z moţnostjo 

nesreče pri delu pri vseh različnih oblikah dela. Vzroki za nesrečo so lahko: kemični, biološke 

snovi, fizični dejavniki, alergeni, škodljivi ergonomski dejavniki itd. Lahko povzročijo širok 

razpon zdravstvenih zapletov, kot so: poškodbe, rakava obolenja, izguba sluha, obolenja 

dihal, mišično skeletna obolenja, kardiovaskularne bolezni, reproduktivne motnje itd. 

Varnost pri delu in preprečevanje nezgod sta pravica in dolţnost vseh v delovnem procesu, 

katere izid naj bi bila »win-win« situacija (Pavlič 2016). Interes vsake organizacije je 

zmanjšati odsotnost z dela in s tem zmanjšati stroške dela, kar doseţe z izvajanjem varstva pri 

delu. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu je tako pomembna naloga v vsaki dejavnosti 

in v uspešnih organizacijah spada varstvo pri delu med prva načela vodenja organizacije 

(WHO 2002a).  
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Kakšne so minimalne zahteve za izvajanje varstva in zdravja pri delu, na nacionalni ravni 

določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu, iz katerega bomo povzeli najbolj ključne dele, ki 

se navezujejo na temo naše naloge (Ur. l. RS 43/11). Drţavni zbor pripravi nacionalni 

program, kjer se določi strategija zagotavljanja varstva pri delu, katerega namen je varovanje 

ţivljenja, zdravja in delovne zmoţnosti delavca, preprečevanje nezgod, poklicnih bolezni in 

bolezni povezanih z delom. Da delodajalec zagotovi varnost in zdravje pri delu delavcu in 

drugih oseb mora izvajati ukrepe, ki so navzoči v delovnem procesu vključno s 

preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu z obveščanjem in 

usposabljanjem delavcev. Delodajalec mora upoštevati spreminjajoče se okoliščine ter izvajati 

take preventivne ukrepe, ki bodo zagotavljali izboljševanje stanja in višjo raven varnosti in 

zdravja pri delu. 

Zakon zahteva od delodajalca, da pisno oceni tveganja, ki so jim delavci izpostavljeni ali bi 

lahko bili izpostavljeni pri delu po postopku, ki obsega: odkrivanje nevarnosti; ugotoviti, kdo 

od delavcev bi lahko bil izpostavljen nevarnostim; postaviti oceno tveganja, kjer se 

upoštevana verjetnost nastanka nezgod pri delu, poklicnih bolezni oziroma bolezni v zvezi z 

delom in resnost njihovih posledic; odločitev, ali je tveganje za nezgodo ali nastanek poklicne 

bolezni sprejemljivo; uvesti ukrepe za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja. Poleg ocene 

tveganja za nevarnost pri delu mora delodajalec izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno 

tveganja v pisni obliki, ki vsebuje: načrt za izvedbo predpisanih zahtev in ukrepov, načrt in 

postopke za izvedbo ukrepov v primerih neposredne nevarnosti ter opredeli obveznosti in 

odgovornosti delodajalca in delavca za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Poleg vseh 

varnostnih ukrepov mora delodajalec sprejeti ukrepe za zagotavljanje prve pomoči delavcu ali 

tretji osebi v primeru nezgode pri delu in kakšno je sodelovanje s sluţbo z nujno medicinsko 

pomočjo (Ur. l. RS 43/11). 

Delodajalec izpolnjuje zahteve Zakona o varnosti in zdravju pri delu tako, da izvaja nadzor 

nad izvajanjem varstva pri delu, obvešča delavce ob uvajanju novih tehnologij za delo ter o 

nevarnostih za nezgodo ali poklicno bolezen, usposablja delavce za varnost in zdravje pri 

delu, zagotavlja delavcem osebno varovalno opremo, pri delu v škodljivem delovnem okolju 

obdobno preverja delovne razmere, prav tako obdobno preverja delovno opremo ali deluje v 

skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter zagotavlja varno delovno okolje in uporabo 

varne delovne opreme (Ur. l. RS 43/11). 

Z vsebinami varstva in zdravja pri delu se zaposleni srečajo ţe v izobraţevalnem programu, 

ob nastopu v sluţbo so vsebine iz varnosti in zdravja pri delu kot del uvajanja v delo. 

Delodajalec je dolţan delavca usposobiti za varno opravljanje dela: ob nastopu sluţbe, pred 

razporeditvijo na novo delovno mesto, pred uvajanjem nove tehnologije in opreme. 

Usposabljanje delavca mora biti prilagojeno delovnemu mestu in se izvaja po programu. 

Kadar je treba, se izpit obdobno ponavlja; veljavnost izpita ne sme biti daljša od dveh let. 

Usposobljenost delavca na delovnem mestu preverja delodajalec. 
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Zakon daje pravice in nalaga dolţnosti tako delodajalcu kot tudi delavcu. Delavec ima pravico 

biti seznanjen z varnostnimi ukrepi in ukrepi zdravstvenega varstva ter usposobljen za njihovo 

izvajanje. Delavec je dolţan delo: opravljati v skladu z navodili delodajalca pravilno 

uporabljati delovno opremo in druga sredstva za delo; v skladu z navodili delodajalca 

pravilno uporabljati osebno varovalno opremo v skladu z njenim namenom; takoj obvestiti 

delodajalca ali delavce, ki so v izjavi o varnosti z oceno tveganja zadolţeni za varnost in 

zdravje pri delu o vsaki pomanjkljivosti, škodljivosti, okvari ali drugem pojavu, ki bi pri delu 

lahko ogrozil njegovo zdravje; sodelovati z delodajalcem, dokler se ne vzpostavijo varno 

delovno okolje in delovne razmere ter izvedejo ukrepi inšpekcije za delo (Ur. l. RS 43/11). 

Tradicionalno razmišljanje, da varnost pri delu povečuje stroške, je treba zamenjati z 

mišljenjem, ki bo temeljilo na managementu varnosti pri delu ter varnosti delovnega okolja 

kot splošno načelo obvladovanja organizacije (Markič 1998, 230). Zato v nadaljevanju 

podrobneje predstavljamo vlogo managementa na področju varstva pri delu. 

2.2 Management 

Je proces planiranja ali načrtovanja, organiziranja, vodenja, spremljanja ter nadzor in 

vrednotenje ljudi in vseh razpoloţljivih virov z namenom doseganja postavljenih smotrov in 

ciljev. Temeljna naloga managerjev je odločanje. Manager je oseba, ki s strategijo pravih 

odločitev pripelje organizacijo do zastavljenih ciljev (Tavčar 2004, 79). Ko govorimo o 

managementu v neki delovni organizaciji, je treba upoštevati krovna pravila, ki veljajo za 

določeno drţavo. Vsaka druţba ali drţava ima izdelana pravila, ki opredeljujejo delovno 

razmerja, kako delovno razmerje sklenemo pod kakšnimi pogoji poteka in kako takšno 

delovno razmerje prekinemo.  

2.2.1 Management človeških virov 

Management in upravljanje človeških virov je skupek različnih aktivnosti, ki se nanašajo na 

zaposlovanje, izbiranje, nagrajevanje, razvoj in vodenje zaposlenih. Vse omenjene aktivnosti 

se odvijajo v povezavi z notranjim in zunanjim okoljem podjetja. Management človeških 

virov je proces, v katerem organizacija s svojo poslovno strategijo sistematično in integrirano 

načrtuje potrebe po kadrih, kadruje, razvija ter vrednoti svoje kadre, jih nagrajuje in vzdrţuje 

z njimi učinkovite odnose (Merkač-Skok 1998). 

Mnogi avtorji, ki se ukvarjajo z raziskovanjem na področju človeških virov, trdijo, da imajo 

odločilno vlogo v organizacijah (podjetjih) prav ljudje s svojimi zmoţnostmi. Človek je 

osnovno gibalo vsake organizacije. Človekove zmoţnosti se nanašajo na različna področja 

njegovega ţivljenja in se zelo razlikujejo med ljudmi. Pri tem imamo v mislih psihične, 

fiziološke in telesne zmoţnosti. V povezavi z delom v različnih delovnih organizacijah pa pod 

pojmom človekove zmoţnosti razumemo znanje, osebnost, način razmišljanja in motivacijo, 

kar človek potrebuje za uspešno opravljanje svojega dela. Vsak človek je samosvoja osebnost, 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Odlo%C4%8Danje
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Na%C4%8Drtovanje&action=edit&redlink=1
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ki jo determinirajo njegov temperament, značaj, sposobnosti, znanje in motivacija (Krištof 

idr. 2009). 

Motivacija je dejavnost ali neboleč način pritiska na posameznika ali skupino, da naredi tisto, 

kar od njih pričakujejo, kot najbolje znajo in zmorejo. Za to obstajajo motivacijska sredstva, 

dejavniki, motivatorji in motivi (Uhan 2000, 11). 

Motivacija je tisti vzvod, ki povzroči, da ljudje preidejo od vedenja, da je nekaj treba narediti, 

do delovanja, ko to v resnici naredijo. Moţina in drugi (1994) pravijo, da na motivacijo vpliva 

več dejavnikov: 

 individualne razlike – potrebe, stališča, vrednote in podobno, 

 značilnosti dela – avtonomija, prepoznavanje nalog, povratne informacije, 

 organizacijska praksa – sistem nagrajevanja, pravila, kultura organizacije, način vodenja. 

Management ima pomembno nalogo pri motiviranju, saj si prizadeva prepričati zaposlene, da 

s svojim delom dosegajo rezultate, ki so pomembni za njihovo organizacijo (Treven 1998, 

106). 

Pri motiviranju zaposlenih ima pomembno vlogo vodja, ki ima jasne cilje in vizijo ter znanje, 

kako navduševati svoje sodelavce. Vodja posreduje jasne povratne informacije svojim 

sodelavcem o rezultatih dela pri izvajanju nalog. Pravila dela je treba formalizirati in 

informirati zaposlene, da so vsi z njimi seznanjeni. Zavedati se je potrebno, da motivacija ni 

enkratno dejanje, ampak se je z njo treba nenehno ukvarjati. Učinkovito vodenje zaposlenih 

temelji na ravnovesju med postavljenimi zahtevami in motiviranjem zaposlenih (Krištof idr. 

2009). 

Za doseganje ciljev ţelimo spodbuditi zadovoljstvo delavcev, zaposleni morajo imeti občutek, 

da delajo nekaj koristnega. Poznati morajo smisel svojega dela, prevzeti odgovornost za 

rezultate dela in dobiti povratno informacijo o izvedbi. S povratno informacijo o dobro 

opravljenem delu dobijo zaposleni spodbudo za nadaljevanje dela. Hkrati imajo ob 

opravljenem delu več osebnega zadovoljstva (Keenan 1996). Prav tako kot za dobro 

opravljeno delo je treba motivirati zaposlene, da prepoznajo nesreče pri delu in jo prijavijo. 

Motiviranje zaposlenih je lahko pozitiven vzvod, ki pomaga pri odločitvi posameznika ali 

nesrečo pri delu prijavi ali ne. Za motivacijo v delovnih organizacijah pogosto uporabljajo 

nagrajevanje. Vendar je potrebna pozornost, finančna nagrada naj ne bi bila večja od 

najstroţje kazni. 

2.2.2 Management in varstvo pri delu 

Najpomembnejši prispevek managementa v 20. stoletju je 50-kratno povečanje produktivnosti 

fizičnega dela delavca v proizvodnji, podobno povečanje je zaznati tudi pri delavcih z 

umskim delom (Pavlič 2016 po Drucker 2001b). Kar lepo ponazori, kako se koncentracija in 

zahtevnost dela z leti povečuje, s tem se močno povečuje verjetnost nesreče pri delu. 
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Osnovni namen managementa varnosti pri delu za obvladovanje varnosti je doseganje 

največje moţne učinkovitosti, kar pomeni odsotnost poškodb, zdravstvenih okvar in škode za 

naravno okolje (Pavlič 2016, 24, po Markič 1993). Korist managementa varnosti pri delu je 

zadovoljstvo zaposlenih, s tem višja stopnja motiviranosti, večja skladnost s predpisi in niţja 

stopnja bolniških odsotnosti, zaradi česar se zmanjšajo stroški dela in se povečata 

učinkovitost organizacije in ugled (AUVA 2010). 

V skrajni meji se v organizaciji, ki nima urejenega managementa varnosti in zdravja pri delu 

povečajo fluktuacija ali odsotnosti iz dela zaposlenega, s tem se poslabšujejo odnosi med 

sodelavci in vodstvom, kar vodi v neučinkovitost pri delu in izgube v poslovanju. Takšno 

skrajno situacijo lahko preprečimo s planiranjem varnosti in zdravja pri delu in zavzemanje za 

uspeh na vseh področjih, s tem izpolnimo varnostne potrebe delavcev, kar vpliva na njihovo 

boljšo motiviranost (Akpan 2011, 160). 

Program preprečevanja poškodb in bolezni na delovnem mestu ni niti nov niti nepreverjen. Ţe 

vrsto let organizacije, ki dosegajo uspehe na področju varnosti pri delu, opozarjajo, da je 

uporaba preventivnih programov ključ do uspeha (OSHA 2012). 

Sistem varstva pri delu se v vsaki organizaciji prepleta z vsemi elementi managementa, kar 

bomo v nadaljevanju tudi predstavili. Najpomembnejše funkcije managementa so: 

 Planiranje in varnost pri delu 

Vsa sodobna druţba temelji na načrtovanju, o ciljih in njihovem doseganju se odločamo kot 

posamezniki, kot člani druţine, druţbe ali v enoti delovne organizacije. Za načrtovanje vsake 

aktivnosti si je treba najprej zastaviti cilje, ki jih ţelimo z aktivnostjo doseči. Temeljna naloga 

managerja je določanje ciljev in doseganje le-teh. Uspešna organizacija je le tista, ki 

postavljanje cilje tudi dosega (Tavčar 2002, 230). 

Pri planiranju managementa varnosti pri delu se podobno kot planiranje delovanja 

organizacije začne s snovanjem ali načrtovanjem smotrov in temeljnih trajnih ciljev 

organizacije, kakor tudi z določanjem meril učinkovitosti, ki veljajo za vse dejavnosti in dele 

organizacije (Tavčar 1999). 

 Organiziranje in varnost pri delu 

Organizacija so ljudje, vsak s svojimi interesi in svojo voljo. Obvladovanje organizacije je 

torej obvladovanje ljudi kot posameznike ali skupine enot organizacije. Širše pojmovanje 

strukture organiziranosti v organizaciji upošteva več vsebin: opis delokrogov v organizaciji, 

opredeljuje razporeditev dejavnosti in nalog med enote in sodelavce v organizaciji, 

opredeljuje razmerja na moči, status ali hierarhija organizacije, obsega pravila delovanja, ki 

usmerjajo dejavnost in razmerja med ljudmi v organizaciji itd. (Tavčar 2002, po Kast in 

Rosenzweig 1985, 234). 
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Organizacije se na različne načine ukvarjajo z varstvom in zdravjem pri delu. V organizacijah, 

kjer izvajajo varnost in zdravje pri delu sistematično s preventivnimi ukrepi, so učinkovitejši 

kot v organizacijah, ki ne izvajajo posebnih ukrepov in se v bistvu odzovejo na ţe nastale 

teţave (poškodbe, bolezni, povezane z delom). Najuspešnejše v tistih organizacijah, kjer 

naredijo še korak vnaprej in varnost in zdravje pri delu, vključijo k managementu (Pavlič 

2016, 32). 

Varovanje vseh sodelavcev pri delu je odgovornost vršnega managementa, naloga vseh 

ostalih v managementu, v niţjih nivojih, je skrb za preprečevanje nezgod na delovnem mestu 

(Deming 2002). Vršni management ima največ priloţnosti in moţnosti za realizacijo 

preventivnih ukrepov na področju varnosti in zdravja pri delu (Pavlič 2016, 34, po Krause 

2005). Uspešen management varnosti in zdravja pri delu dolgoročno soustvarja pozitivno 

varnostno kulturo in klimo v organizaciji (Alvarado idr. 2005).  

 Vodenje in motiviranje za varnost pri delu 

Vodenje organizacije je mogoče le tako, da vodja obvladuje delovanje ljudi. Vsi ljudje imamo 

svoje boljše in slabše plati, dober manager je tisti, ki zna prepoznati posameznikovo pozitivno 

lastnost ali delovno navado, s katero lahko prispeva k organizaciji. Vodenje organizacije je 

ravno zaradi raznolikosti ljudi, ki sestavljajo organizacijo zahtevnejše. Poznamo dva najbolj 

radikalna načina vodenje, to sta: avtoritativen slog, kjer ima odločevalec vedno prvo in zadnjo 

besedo in participativni slog, kjer odločevalec odloča skupaj s svojimi sodelavci, njihovim 

stališčem daje veliko teţo (Tavčar 2002). 

Poslovodje, ki spodbujajo sodelovanje sodelavcev k obvladovanju nezgod pri delu, tudi s 

pomočjo striktnega upoštevanja varnostnih predpisov prispevajo k ustvarjanju dobre 

varnostne kulture, kjer se zaposleni ukvarjajo z zagotavljanjem lastne varnosti in varnosti 

drugih, s čimer se zmanjša število nezgod (Pavlič 2016, po Broadbent 2004). 

Dober vodja vzdrţuje zaupanja vredne odnose med zaposlenimi na vseh ravneh, izkazuje 

spoštovanje do zaposlenih, ustvarja in krepi individualne odnose z zaposlenimi, spodbuja 

zaupanje v druge in obravnava zaposlene korektno (De Waal 2008). 

Viden uspeh pri zagotavljanju varnosti pri delu se ustvarja z uveljavljanjem discipline in z 

zahtevo, da se delo izvaja skladno s predpisi (Markič 1993, 123). Ţe Walker (2010) je 

ugotovil, da je 80 do 90 % nezgod zgodi zaradi dejanj posameznika ali skupine, ki ne 

upošteva varnostnih predpisov pri delu in ne zaradi nevarnih razmer pri delu. Z 

managementom varnosti pri delu zagotovimo le manjši del upoštevanja zakonodaje in 

organizacijskih predpisov za zmanjševanje nezgod pri delu. Večji učinek se doseţe, kadar se 

vsi zaposleni zavedajo nevarnosti pri delu in na ta način prevzamejo odgovornost za 

varnostno kulturo. 
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Donoghue (2001) je ugotovil, da sistem kaznovanja s strani neposredno nadrejenega vodja v 

primeru nezgode pri delu povzroča negativen učinek. Kaznovanje je smiselno uporabiti, kadar 

delavec preseţe zgornjo mejo še dovoljenega tveganja. Nagrajevanje je smiselno uporabiti 

samo pri učinkovitem nadzoru upoštevanja dogovorjene spodnje meje. Nagrada je učinkovita, 

če je občasna in manjša kot kazen. 

 Nadziranje varnosti pri delu 

Vodstvo organizacije ţe ob snovanju ciljev načrtuje in uvede sistem za nadzor organizacije. 

Nadzorovanje je koristno za organizacijo, saj na ta način obvladuje proces dela, koristna je za 

sodelavce, ker preverja njihovo dejavnost in zmanjšuje moţnost tveganja ob odločitvah. 

Predpogoj za nadzorovanje so merila uspešnosti za doseganje ciljev. Glavne sestavine 

kontroliranja so: določitev standardov uspešnosti, primerjava izidov standardov uspešnosti in 

popravne dejavnosti za odpravo odstopanj. Management ne more obvladovati organizacije, če 

zastavljeni cilji niso merljivi. 

Nadziranje ali kontroliranje je pozitiven proces, ki meri, ali so doseţeni vnaprej zastavljeni 

smotri in cilji v interesu vseh zaposlenih v organizaciji. Kjer je kontroliranje v organizaciji 

kot vohunjenje ali prisila, je varnostna kultura zelo slaba. Nadziranje ali kontroliranje je v prvi 

vrsti namenjeno pridobivanju informacij o uspešnosti dela. Na ta način se preveri, ali so bili 

načrtovani smotri in cilji doseţeni ali izvedeni, če ne se sprejmejo novi ukrepi (Tavčar 1997). 

Petersen (1988) meni, da so nevarna dejanja, razmere in nezgode simptomi napak v 

organizaciji managementa. Vršni management je odgovoren, da zgradi sistem, ki bo 

učinkovito nadzoroval tveganja za nezgodo pri delu. 

Varnost pri delu ne sme biti nikoli prepuščena naključju. Zunanji nadzori v obliki presoje se 

pogostokrat izkaţejo za koristne, ker zunanji presojevalci dobro poznajo zakonske zahteve in 

izvajajo nadzor v več organizacijah, ki upoštevajo iste zakonske podlage, na ta način laţje 

uvidijo najboljšo rešitev za organizacijo, kjer nadzor opravljajo (Kuusisto 2000). 

Poleg priporočil notranjega in zunanjega nadzora si management pomaga z Zakonom o 

varnosti in zdravju pri delu, ki ureja pravice in dolţnosti delodajalca in delavca, kako 

dogovorjeno delo izvesti, da pri tem ne bo ogroţeno zdravje delavca. Pri delu lahko prihaja do 

okvar zdravja pri delavcih zaradi škodljivosti in obremenitev, ki pri njem nastanejo, ker bodisi 

delavci niso dovolj poučeni o varnosti in zdravju pri delu ali zaradi slabih odnosov s sodelavci 

in nadrejenimi (IRSD). 

Na področju varstva pri delu je zelo pomembno, da nikoli nismo povsem zadovoljni z 

obstoječim stanjem, saj so na razpolago vedno nova znanja in nove tehnične rešitve, ki lahko 

še izboljšajo ţe doseţene standarde (Lovrenčič 2009, 12). 
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Zaposleni so ključni del vsake organizacije. Občutek varnosti in stalne prisotne odgovornosti 

za zdravje je močan motivacijski element, ki ga upravlja management (Tavčar 2002, 211). 

Naš raziskovalni problem se nanaša na poškodbe pri delu med zdravstvenimi delavci, zato 

bomo v nadaljevanju poglavja predstavili področje varnosti pri delu v zdravstvenih 

organizacijah in katere nezgode pri delu so najpogostejše med zdravstvenimi sodelavci in 

kako jih preprečujemo. 

2.3 Varstvo pri delu v zdravstveni dejavnosti 

Zdravstvena dejavnost je javna sluţba, v kateri člani druţbene skupnosti uresničujejo svoj 

interes do zdravljenja, pri čemer lahko gre za ozdravitev ali za izboljšanje oziroma ohranitev 

zdravja pri posamezniku. Zdravstvena dejavnost je dinamičen organizacijski sistem, čigar 

razvoj sledi celotnemu razvoju človeških, materialnih in tehnoloških virov sodobne druţbe 

(Tasič 2005, 44). 

Zdravstvena dejavnost zaposluje zdravstvene sodelavce, ki predstavljajo pribliţno 10 % vseh 

delavcev v Evropski uniji, od tega je več kot tri četrtine ţensk. Okolje, v katerem zdravstveni 

delavci opravljajo svoje delo in naloge, ki jih opravljajo, predstavljajo najrazličnejša tveganja 

(EUOSHA 2015). Zdravstveni delavec je skupno poimenovanje za medicinsko izobraţeno 

osebje, vključno s študenti in dijaki zdravstvenih šol, ki je pri svojem delu v zdravstveni negi, 

diagnostiki in zdravljenju v stiku z bolnikom, njegovimi telesnimi tekočinami in krvjo 

(Luţnik Bufon 2002, 222). 

Glavno poslanstvo zdravstvene dejavnosti je skrb za bolnika, zagotavljanje humane in 

strokovne zdravstvene nege. Dejavnosti zdravstvene nege načrtuje, vodi in nadzira glavna 

medicinska sestra enote na različnih nivojih vodenja. Osnovno organizacijsko enoto 

predstavlja negovalni tim, ki ga sestavljajo različni profili izvajalcev zdravstvene nege. Na 

osnovno organizacijsko enoto imajo vpliv tudi strokovni sveti za področja bolnišnične 

higiene, za izobraţevanja in za kakovosti (UKC Ljubljana 2008, 28). 

Okolje in narava dela, v katerem zdravstveni sodelavci opravljajo svoje delo in naloge, ki jih 

opravljajo, predstavljajo najrazličnejša tveganja (EASHW 2015b). Ob nastopu sluţbe 

zdravstveni sodelavec v zdravstveni dejavnosti izvede vse zakonsko predpisane ukrepe za 

varnost in zdravje pri delu. Zaposleni je deleţen internega izobraţevanja o organizacijskih 

predpisih, varstvu in zdravju pri delu, higienskih predpisih in o temeljnih postopkih oţivljanja 

(UKC Ljubljana 2008). 

2.3.1 Nevarnosti za nesrečo pri delu v zdravstveni dejavnosti 

V Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu (2006) ocenjujejo, da je sektor zdravstvene 

dejavnosti kompleksen in zajema vrsto poklicev in delovnih mest, ki se srečujejo z različnimi 

nevarnostmi pri delu. Na splošno nevarnosti pri delu razdelijo na biološke (virusi, 
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mikroorganizmi), kemične (npr. citostatiki), ergonomske (dvigovanje bolnikov oziroma 

teţkih bremen), organizacijske (izmensko delo) ali psihosocialne, kamor uvrščamo tudi 

nasilje. 

Obstaja tudi ena specifična nevarnost pri delu v zdravstveni dejavnosti, to je psihološka 

nevarnost pri delu, ki se lahko pojavi pri soočanju zaposlenih z bolečino pri negi z 

umirjajočimi, izpostavljenost travmatičnim situacijam ipd. V takšnih izrednih razmerah se 

riziko nezgode pri delu poveča zaradi nepozornosti, otopelosti. 

Najpogostejši vzroki za nesrečo pri delu v zdravstveni dejavnosti so: 

 ročno premeščanje teţkih bremen ali prisilna drţa = 23,8 %, vseh zdravstvenih teţav 

povezanih z delom (EASHW 2007), v zdravstveni dejavnosti se zaposleni srečujejo s to 

nevarnostjo pri delu v skoraj vsaki obliki dela: dvigovanje, drţanje, odlaganje, vlečenje, 

potiskanje, premikanje ali prenašanje teţkih bremen. Z uporabo neprimerne tehnike 

ročnega premeščanja bremena pogosto povzroči poškodbo pri delu (Tomaţič in Cveteţar 

2009, 43); 

 fizično in verbalno nasilje je lahko prisotno s strani bolnikov, strank, obiskovalcev, 

članov javnosti ali med samimi zaposlenimi, zaradi slabih delovnih pogojev, slabe 

organizacije dela, slabih medosebnih odnosov in zlorabe moči (Tomaţič in Cveteţar 2009, 

48); 

 nevarnost zdrsa ali padca je najpogostejši vzrok nezgode v neurejenih prostorih, kjer dela 

veliko zaposlenih. Lahko so tudi posledica razlitja, na tleh leţeči predmeti − ţice ali 

poškodovana tla (EASHW 2016); 

 nevarnost okuţbe s krvjo ali telesnimi tekočinami, zaposleni se lahko okuţi s krvjo pri 

poškodbi s kontaminiranim ostrim pripomočkom, s politjem s krvjo ali izpostavljenost 

sluznice aerosolu krvi ali krvavim telesnim tekočinam, kar imenujemo incident (Luţnik 

Bufon 1998). Incident je nezgoda pri delu, zaradi katere se lahko razvije tudi poklicna 

bolezen in je ravno zaradi tega izredno pomembno, da je nezgoda prijavljena kot nezgoda 

pri delu. V letu 2008 je bilo v največji slovenski bolnišnici prijavljenih 114 tovrstnih 

incidentov, od tega jih je bilo le 39 prijavljenih na Kirurški kliniki, kjer se ostri 

pripomočki največ uporabljajo. Najpogostejši vzrok incidenta ob prijavi nezgode pri delu 

je bil vbod s kontaminirano iglo (Tomaţič in Cveteţar 2009, 45). 

Poleg nevarnosti za zdravje na delovnem mestu, ki jih najdemo v ocenah tveganja, bi omenili 

še dva dejavnika, za katera smo iz literature zaznali, da povečujeta moţnost nastanka nesreče 

pri delu. To sta: 

 Preobremenjenost 

Pavlič (2013, 28) ugotavlja, da je za varnost in zdravje pri delu posebej pomembna 

obremenjenost delavca med delom, tako količina opravljenega dela kot tudi čas, ki ga preţivi 

na delovnem mest. Zaradi pomanjkanja ustreznih normativov in zaradi pomanjkanja števila 
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zaposlenih na delovnem mestu prihaja do preobremenjenosti zaposlenih, tistih, ki opravljajo 

delo. Pritiski so vse hujši, zato je tudi izostankov z dela vse več. Kot posledica se pojavlja vse 

več dela preko delovnega časa, ki zmanjša čas zaposlenemu za počitek in s tem povečuje 

nevarnost za nezgodo pri delu. 

Utrujenost, ki je prisotna pri zdravstvenem delavcu, je odraz mnogih vplivov, ki delujejo na 

njegov organizem. Vzroki so lahko neprimerno delovno okolje, slaba organizacija dela, 

dolgotrajno in teţko delo, pomanjkanje sposobnosti, teţave v zasebnem ţivljenju, bolezen, 

slaba prehrana, nezainteresiranost za delo, slabi odnosi v delovnem kolektivu ipd. (Jurman 

1981). 

Opravljen delovni čas in soodločanje pri razporejanju delovnega časa pomembno vplivata na 

obremenjenost. Neformalno podaljšanje delovnega časa in vnaprej slabo načrtovan razpored 

delovnega časa lahko povzroči občutek preobremenjenosti pri zaposlenem (Jurman 1981). 

 Starost 

Mladi zaposleni, ki se na novo vključujejo v delovni proces, so brez izkušenj pri delu, ki ga 

opravljajo. So manj pozorni na nevarnosti, ki jim pretijo in lahko precenjujejo svoje 

zmoţnosti. Kar se odraţa tudi v evropskih statističnih podatkih, ki razkrivajo, da se mladi 

med 18. in 24. letom starosti za 50 % pogosteje poškodujejo na delu (EASHW 2012). 

V nadaljevanju teoretičnega dela se bomo omejili na nevarnost okuţbe s krvjo oziroma 

nezgodo pri delu s kontaminiranim ostrim pripomočkom, ki je po poročanju (Čopi idr. 2009) 

najbolj pogosta nezgoda pri delu med zaposlenimi v zdravstveni negi in predstavlja kar 80 % 

vseh nezgod. 

2.3.2 Ukrepi za zaščito delavca pred nesrečo pri delu z ostrim kontaminirani 

pripomočkom med zdravstvenimi sodelavci 

Pri organizaciji varnosti in zdravja pri delu v delovni organizaciji se varnost pri delu začne na 

vrhu pri vodstvu in se odraţa navzdol proti zaposlenim. Z vidika samozaščite in varnostne 

kulture je potrebno ozaveščanje o varnosti pri delu in zaščiti delavcev gledati od spodaj 

navzgor, pri čemer vsak zaposleni šteje (Vršec 1993). 

Zdravniški pregled je osnovna preventivna dejavnost zdravstvenega varstva zaposlenega, s 

katerim se ugotavlja zdravstveno, fizično in psihično stanje zaposlenega. Oceni se zmoţnost 

zaposlenega za delo z zdravstvenega vidika in odkriva moţnost nastanka zdravstvenih okvar 

in poklicnih bolezni (Ničević idr. 2009) ter ga je treba pri zdravstvenih sodelavcih obdobno 

obnavljati na 3 leta ali še pogosteje. 

Pri zdravstvenih delavcih izvajamo poleg zdravniškega pregleda še splošne ukrepe za 

zmanjševanje tveganja pred okuţbo s krvno prenosljivimi virusi: ukrepe pri ravnanju s tkivi, 



 

18 

cepljenje in kemoprofilaksa zaposlenih, evidenca in preprečevanje nezgod, ukrepe ob 

nezgodah ter nadzor zdravstvenega stanja zdravstvenih delavcev (Čopi idr. 2009). 

Ostri predmeti predstavljajo posebno nevarnost za nezgodo pri delu med zaposlenimi v 

zdravstvenem sektorju in sektorju socialnega varstva, saj prekinejo integriteto sluznice ter 

tako omogočajo mikroorganizmom vstop v telo. Tveganje za okuţbo se poveča, če so 

predmeti okuţeni s katerim od več kot 20 nevarnih krvno prenosljivih virusov. Okuţba je 

nevarna tako za zdravstvenega sodelavca, ki se lahko okuţi s kontaminiranim ostrim 

predmetom, kot za bolnika, ki se lahko okuţi od viremičnega zdravstvenega delavca. Največ 

moţnosti za prenos okuţbe z okuţenim ostrim predmetom, ki poškoduje integriteto koţe, je z 

virusom hepatitisa B (HBV) 3−10 %, virusom hepatitisa C (HCV) 3 % in virusom humane 

imunske pomanjkljivosti (HIV) 0.3 % (Wilburn idr. 2004, 454; Čopi idr. 2009). V 

zdravstvenih ustanovah najpogosteje pride do prenosa krvno prenosljive bolezni zaradi 

poškodbe z injekcijsko iglo ali drugim ostrim predmetom, ki je onesnaţen s krvjo, okuţeno s 

HBV. Tveganje za prenos HBV ob incidentu znaša 6 % pri HbeAg-negativni krvi in do 30 % 

pri HbeAg-pozitivni krvi. Dokazano je, da lahko HBV v posušeni krvi na površini pri sobni 

temperaturi preţivi najmanj en teden (Peternelj idr. 2008, 16). 

Tveganje za prenos okuţbe je odvisno od več dejavnikov: od vrste kuţnine, od količine 

kuţnine, od poti prenosa in koncentracije virusa (virusno breme). Ni znan podatek o 

najmanjši količini virusa, ki je potrebna za prenos okuţbe. Povprečna verjetnost za okuţbo s 

HCV pri zdravstvenih delavcih po eni izpostavljenosti z okuţeno krvjo je povprečno 1.8 % 

(0−7 %). V primerjavi s HBV je koncentracija HCV v serumu relativno nizka. Za moţnost 

prenosa okuţbe je pomembna le kri, ki pa je lahko primešana tudi drugim telesnim tekočinam 

(Peternelj idr. 2008, 19). 

V primeru prenosa okuţbe na zaposlenega s HBV ali HCV še niso poenotena priporočila o 

omejitvah dela in se med drţavami precej razlikujejo (Matičič in Kmet Lunaček, 2009, 128). 

Mnenje za okuţenega zdravstvenega delavca s HBV, HCV ali HIV glede tveganja pri delu 

podaja pri nas interdisciplinarna skupina specialistov medicine dela in infektologov, 

dokončno mnenje je v skladu z Zakonom o varnosti in zdravje pri delu v pristojnosti 

specialista medicine dela (Ur.l. RS 43/11).  

Ker pri zdravstvenem sodelavcu vedno obstaja riziko, da je okuţen s katerim od krvno 

prenosljivih virusov, pri delu izvajajo ukrepe za preprečevanje prenosov okuţb na bolnike, ki 

zajemajo: razkuţevanje pripomočkov in rok zaposlenih, cepljenje zaposlenih, ponekod po 

svetu tudi obvezno testiranje protiteles na HBV (HBsAg) zaposlenih, na podlagi česar lahko 

okuţenemu zdravstvenemu delavcu z (HBV) tudi prepovejo opravljati delo na določenih 

delovnih mestih. 

Lavanchy (2004) ugotavlja, da se velik deleţ okuţenih s HBV okuţbe sploh ne zaveda, saj 

klinične simptome akutnega hepatitisa B zazna le 30−50 % okuţenih odraslih oseb. A ţe pri 
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enkratnem naključnem vbodu z okuţeno iglo je tveganje za prenos bolezni ocenjeno na  

30−40 %. Po vsem svetu je pribliţno 2 milijona ljudi, ki so bili akutno okuţenih in imajo v 

krvi protitelesa prebolele okuţbe, več kot 350 milijonov je kronično okuţenih in se večina od 

njih tega sploh ne zaveda.  

Kot pravi Čuk (2008, 39), se s spremljanjem, evidentiranjem in poročanjem o neţelenih 

dogodkih omogoča iskanje in učenje novih moţnosti za izboljšanje zdravstvenega stanja 

zaposlenih, še posebej za preventivne akcije v prihodnje. 

Zakon o varstvu in zdravju pri delu narekuje dolţnost vsake zdravstvene ustanove, da ima 

vzpostavljen sistem obvladovanja poklicnih okuţb, ki je na voljo 24 ur in vključuje takojšnje 

izvajanje ustrezne prve pomoči, ovrednotenje incidenta in ustrezna zaščita po izpostavljenosti 

HBV, HCV ali HIV (Deuffic-Burban, Delarocque-Astagneau in Abiteboul 2011, 7). 

Komisija za obvladovanje bolnišničnih okuţb je na osnovi zakona izdala navodila za 

zdravstvene delavce: kako ravnati s poškodovancem; kakšna je poekspanzijska zaščita po 

incidentu: klinično, laboratorijsko in serološko sledenje zdravstvenega delavca zaradi 

moţnosti okuţbe s HBV, HCV in HIV; kakšni so ukrepi ob razlitju krvi po delovnih 

površinah in po tleh in kako poteka prijava incidenta (MZ RS 2009). 

Komisija je v navodilih predpisala tudi poekspozicijsko profilakso (PEP) ali zdravljenje 

poškodovanca po vbodu s kontaminiranim ostrim pripomočkom. V večini zdravstvenih 

organizacij izvaja spremljanje in zdravljenje zaposlenega zdravnik − specialist infektologije.  

Pred vsakim zdravljenjem zdravstvenega delavca po incidentu je treba najprej oceniti stopnjo 

tveganja za prenos okuţbe, testirati (bolnika), ki je moţen izvor okuţbe (»indeks bolnik«) in 

testirati izpostavljenega zdravstvenega delavca, da spoznamo njegovo temeljno stanje glede 

okuţb. Ukrepi se opravljajo po programu PEP in jih je priporočeno izvesti čim prej oziroma 

ne kasneje kot v 7 dneh po incidentu, in sicer: 

1. Za virus hepatitis B 

 Imunoprofilaksa: če je bil zdravstveni delavec predhodno cepljen za hepatitis B in je 

ustvaril specialna protitelesa ≥10IE/l potem ukrepanje ni potrebno, če tudi je lastnik 

kontaminirane igle pozitiven ali neznan. V primeru, da zdravstveni delavec ni ustvaril 

zadostnega števila specifičnih protiteles po cepljenju ali pa pred vbodom s 

kontaminirano iglo sploh še ni bil cepljen, se ga nemudoma cepi proti hepatitisu B po 

shemi (3 doze: takoj, čez 1 in čez 6 mesecev). 

 Sledenje poškodovanega zdravstvenega delavca glede na ukrepe do 6 mesecev: 

pregled krvi in klinična slika. 

 Poučiti zdravstvenega delavca o znakih moţne okuţbe in spremljanje kliničnega 

stanja. 

 Zagotoviti moţen posvet z infektologom. 

2. Za virus hepatitis C 
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 Kadar je »indeks bolnik« pozitiven na HCV ali neznan in je prišlo do poškodbe z 

visokim tveganjem, potem je potrebna kontrola jetrnih testov in prisotnosti protiteles 

na HCV v krvi vsake 4 tedne do 6. meseca po vbodu s kontaminiranim pripomočkom. 

Poškodovanega zdravstvenega delavca je treba podučiti o znakih moţne okuţbe in 

spremljanje kliničnega stanja do 9 mesecev po vbodu s kontaminiranim pripomočkom. 

 Kadar je »indeks bolnik« negativen in je prišlo do poškodbe z majhnim tveganjem, 

posebni ukrepi niso potrebni. Protitelesa pri poškodovanem zdravstvenem delavcu je 

smiselno kontrolirati po 4 do 6 mesecih po vbodu s kontaminiranim pripomočkom, ker 

se protitelesa na HCV običajno pojavijo 50−70 dni po izpostavljenosti z virusom 

hepatitisa C. 

3. Za virus človeške imunske pomanjkljivosti  

 Kadar je »indeks bolnik« znan in pozitiven, je potrebno takojšnje ukrepanje PEP, 

ravno tako kadar sodi »indeks bolnik« v bolj rizično skupino potencialno okuţenih 

(uţivalci intravenoznih drog, promiskuitetno obnašanje …). 

 Kadar je »indeks bolnik« neznan, je smiselno, da se začne izvajati PEP, kajti bolje je 

začeti zgodaj in nato zdravljene ukiniti, če ni potrebno, kot odlašati in izgubiti 

dragoceni čas. Opravimo presejalno testiranje na HIV, ki ga ponovimo čez 6 tednov, 3 

mesece, 6 mesecev in 12 mesecev po izpostavljenosti s kontaminiranim ostrim 

pripomočkom (SPOBO 2012).  

Tveganje za okuţbo zdravstvenega delavca s HBV je 55-krat večja kot za okuţbo s HIV in 

38-krat večja kot za okuţbo s HCV. Tako je tveganje za okuţbo s HBV 0, 5 % do 37 %, za 

HCV od 2,7 % do 10 % in za HIV od 0, 2 % do 0, 5 % glede na izpostavljenost okuţene krvi 

(SPOBO 2012). 

Povečana je verjetnost za vir okuţbe s HBV pri bolnikih v hemodializnih enotah, intravenskih 

uţivalcih drog, zapornikih, promiskuitetnih osebah, varovancih zavodov za duševne bolnike 

ter beguncih iz močno endemičnih področij, kot je podsaharska Afrika (Fry 2005, 253). 

2.3.3 Zakonska ureditev, ki se navezujejo na nevarnosti za zdravje pri delu, zaradi 

poškodbe z ostrim kontaminiranim pripomočkom 

Evropski parlament je poudaril potrebo po optimalnem varovanju zdravja in varnosti 

delavcev. Sprejel je številne resolucije, v katerih je pozval, da se v zakonodaji EU zajame vse 

vidike, ki se posredno ali neposredno nanašajo na dobro telesno ali psihično počutje delavcev. 

Pomembno je tudi vplival na direktive, ki izboljšujejo delovne pogoje. Komisijo podpira v 

njenih prizadevanjih za boljše informiranje malih in srednjih podjetij. Meni, da mora biti delo 

prilagojeno zmoţnostim in potrebam ljudi, in ne obratno, ter da bi se moralo delovno okolje 

razvijati tako, da bi v večji meri upoštevalo posebne potrebe ranljivih delavcev. Parlament je 

Komisijo pozval, da v prihodnje razišče še nova tveganja, ki jih veljavna zakonodaja še ne 
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zajema, na primer izpostavljenost nanodelcem, stres, izgorelost, nasilje in nadlegovanje na 

delovnem mestu (Kraatz 2015). 

Evropski parlament je pred leti pozval Komisijo, naj spremeni Direktivo 2000/54/ES o 

varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu ter 

naj zaščiti zdravstvene delavce pred krvno prenosljivimi infekcijami, ki jih povzročajo 

injekcijske igle (Resolucija z dne 6. julija 2006). Socialni partnerji so sklenili okvirni 

sporazum o preprečevanju poškodb z ostrimi pripomočki v bolnišnicah in drugih zdravstvenih 

dejavnostih, ki je bil podpisan julija 2009. Parlament je ta doseţek pozdravil v svoji resoluciji 

z dne 11. februarja 2010. Direktiva Sveta 2010/32/EU o izvajanju okvirnega sporazuma je 

bila sprejeta 10. maja 2010 (Kraatz 2015). 

Evropski podatki kaţejo, da je deleţ zdravstvenih delavcev, ki menijo, da sta njihova varnost 

in zdravje ogroţena zaradi dela, ki ga opravljajo, višji od povprečja v vseh drugih sektorjih v 

EU (EASHW 2015a). Zdravstvene delavce pri njihovem delu ogroţa več različnih dejavnikov 

tveganja, ki ogroţajo njihovo zdravje in varnost, med njimi so groţnje o fizičnem nasilju in 

dejanska nasilna dejanja drugih ljudi, moţne različne okuţbe med njimi tudi okuţbe zaradi 

vboda s kontaminiranim ostrim predmetom. 

Dejavnik tveganja, kot je s krvjo prenosljiva okuţba, je dobil pomen v 80. letih prejšnjega 

stoletja z odkritjem HIV (Anderson 1988, 516). V ZDA je Center za nadzor in preprečevanje 

bolezni iz Atlante med leti 1987 in 1989 izdelal priročnik za preprečevanje tovrstnih okuţb, ki 

se je imenoval Splošni previdnostni ukrepi pri ravnanju s krvjo in telesnimi tekočinami 

(Center fod disease control 1989). 

V slovenskem prostoru je kot odgovor na direktivo EU bila sprejeta Uredba o varovanju 

delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki (2013), ki ţeli vzpostaviti celoten 

pristop pri ocenjevanju tveganja, preprečevanju tveganja, usposabljanju, obveščanju, 

ozaveščanju in nadzoru (Ur. l. RS 46/13). 

Ocena tveganja je postopek, pri katerem ovrednotimo tveganje za varnost in zdravje 

zdravstvenega delavca. Ocena tveganja je sistematičen pregled in obravnava naslednja 

vprašanja; kaj lahko povzroči poškodbo ali škodo, ali je nevarnost mogoče odpraviti in če ne 

še kakšni preventivni ali varnostni ukrepi so ali bi morali biti uvedeni za nadzor tveganja 

(EASHW 2015c). 

Pri oceni tveganja zaradi vboda s kontaminirano iglo je pomembno, da se opredelijo vsi 

zaposleni, ki se lahko poškodujejo. Najbolj od vseh zdravstvenih delavcev so za vbod s 

kontaminiranim ostrim pripomočkom ogroţene medicinske sestre (EASHW 2015c). 

Po Uredbi (2013) mora delodajalec, kadar pisna ocena tveganja pokaţe, da tveganje za vbod s 

kontaminiranim ostrim pripomočkom obstaja; preprečiti poškodbo pri viru, če je to mogoče, 
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zmanjšati uporabo ostrih pripomočkov na najmanjšo moţno mero, zamenjati nevarne ostre 

pripomočke z varnejšimi (z vgrajenimi varnostnimi mehanizmi), zagotoviti, da se zaščitni 

pokrovčki po odstranitvi ne uporabljajo več, zagotoviti varno odstranjevanje ostrih odpadkov 

skladno s predpisi (Ur. l. RS 46/13). 

Delodajalec je dolţan delavca teoretično in praktično usposobiti za pravilno in varno uporabo 

ostrih pripomočkov. Dolţan je delavca usposobiti ali informirati, kako ukrepa pri imunizaciji, 

varno odstranjuje ostre pripomočke in kako ukrepa ob nastanku poškodbe. Obvešča delavca o 

pisnih navodilih, ki urejajo varnost in zdravje pri uporabi delovne opreme in so ti pripravljeni 

skladno z določbami predpisa (Ur. l. RS 46/13). 

Istočasno pa Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki 

(2013) nalaga dolţnosti zdravstvenemu delavcu. Zdravstveni sodelavec je dolţan takoj 

obvestiti delodajalskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu o vsaki poškodbi z ostrim 

pripomočkom in hkrati posredovati vse druge podatke o okoliščinah nezgode pri delu, pri 

kateri se je poškodoval z ostrim pripomočkom. Delodajalec je v takšnem primeru dolţan 

oskrbeti poškodovanega delavca, vključno s preiskavami po izpostavljenosti oziroma 

poškodbi, ter poskrbeti za zdravljenje in zdravstveni nadzor in raziskati vzroke in okoliščine, 

zaradi katerih je nezgoda nastala (Ur. l. RS 46/13). 

Če delodajalec ali delavec ne spoštujeta Uredbe o varovanju delavcev pred tveganji zaradi 

poškodb z ostrimi pripomočki (2013), se lahko izreče globa zaradi prekrška. Za prekršek 

delodajalca se izreče globa v višini od 2.000 do 40.000 evrov, za prekršek delavca pa znaša od 

100 do 1.000 evrov. 

2.4 Nesreča pri delu s kontaminiranim ostrim pripomočkom 

V naslednjih dveh primerih ţelimo ponazoriti, kako hitro, nepričakovano, v sekundi 

nepozornosti lahko pride do nesreče pri delu, ki zdravstvenemu sodelavcu lahko zaključi 

delovno kariero v zdravstvu in popolnoma spremeni njegovo zasebno ţivljenje.  

Zgodba iz članka v Nursing Matters (2000) predstavi resnični scenarij, kako je prišlo do 

incidenta. Bolnik, znan nosilec HIV, je imel nastavljeno infuzijo. Ker je bil zelo nemiren, si je 

iztaknil intravenozni kanal. Bolnika so najprej pomirili z zdravili, nato mu je medicinska 

sestra ţelela nastaviti nov intravenozni kanal, druga medinska sestra pa ji je pomagala 

pridrţati bolnikovo roko v primeru, da postane ponovno nemiren. Ob vbodu z intravenoznim 

kanalom se je bolnik vznemiril, si izpulil kanal, ki ga je medicinska sestra še drţala v roki. 

Roko, v kateri je medicinska sestra drţala kontaminiran intravenski kanal, je bolnik porinil 

proti medicinski sestri, ki je pomagala pridrţati drugo roko in jo zbodel. Po treh mesecih so 

pri medicinski sestri, ki je utrpela incident, odkrili, da je HIV pozitivna.  
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V drugem primeru pripovedujeta Wilburn in Eijkenans (2004, 451) zgodbo o medicinski 

sestri s 23 let delovnih izkušenj. Na urgenci je v sobi za nujne primere nastavljala intravenski 

kateter. Ko je takoj po uporabi iglo katetra odvrgla v kontejner za ostre predmete, kot je v 

protokolu ravnanja z ostrimi pripomočki, se je zbodla z iglo, ki je bila v kontejnerju obrnjena 

proti odprtini kontejnerja. Po devetih mesecih so ob kontroli ugotovili, da se je medicinska 

sestra pri vbodu s kontaminirano iglo okuţila ne samo z virusom HIV, temveč tudi s 

hepatitisom C. Lastnik okuţene igle ni bil znan, ker je bila igla ţe v kontejnerju. Brez prijave 

incidenta in nato rednih kontrol bi začetek bolezni spregledali in zmanjšali moţnost 

uspešnega zdravljena in s tem preţivetja.  

2.4.1 Postopek ravnanja ob nesreči z ostrim kontaminiranim pripomočkom 

»Nezgoda« ali incident v zdravstvu je nenamerna poškodba ali stik poškodovane koţe 

oziroma, očesne, nosne, ustne sluznice s krvjo, lahko pa tudi stik velike površine 

nepoškodovane koţe ali sluznice s krvjo. 

Ministrstvo za zdravje RS (2009) je predlagalo definicijo za incident. Po definiciji incident 

imenujemo parenteralno izpostavljenost zdravstvenih delavcev okuţbi s krvno – prenosljivimi 

virusi: predvsem virus hepatitisa B (HBV), virusa hepatitisa C (HCV) in virusom človeške 

imunske pomanjkljivosti (HIV). Tveganje za okuţbo nastopi pri perkutani poškodbi z ostrim 

predmetom, politjem s krvjo ali telesnimi tekočinami, ki so potencialno kuţne, oziroma pri 

izpostavljenosti sluznice aerosolu krvi in drugih telesnih tekočin ter izločkov, ki bi lahko 

vsebovali HBV, HCV in HIV. 

Najpogostejše poti prenosa virusov za okuţbo zdravstvenih delavcev pri poškodbah z ostrimi 

onesnaţenimi/kontaminiranim pripomočkom so:  

 vbod z iglo, 

 poškodba z drugim ostrim predmetom (skalpel), 

 direktno skozi poškodovano koţo (rane, odrgnine, opekline), 

 preko sluznic (oči, nos, usta). 

Virusi HIV, HBV, HCV oziroma vsi krvno prenosljivi virusi se ne prenašajo skozi 

nepoškodovano koţo, prav tako se ne prenašajo po zraku (Čopi idr. 2009). 

Tveganje za okuţbo ob nastalem incidentu je odvisno tudi od ocene tveganja za določeno 

vrsto poškodbe. Opredelitev tveganja je po (MZ 2009 po Ippolitoin Pure 1996): 

1. Visoko: globoka poškodba ali neposreden stik s koncentriranim virusom. 

2. Zmerno: vbod/vrez z vidno krvavim ostrim predmetom ali izpostavljenost odprte rane. 

3. Majhno: površinska poškodba, ki ne krvavi, izpostavljenost sluznice, kontaminacija večje 

površine nepoškodovane koţe s krvjo ali ugriz. 

4. Zanemarljivo: kontaminacija manjše površine nepoškodovane koţe s krvjo ali poškodba z 

ostrim pripomočkom, ki ni vidno krvav. 
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Deuffic, Delarocque-Astagneau in Abitrboul (2011, 5) so dokazali z različnimi raziskavami, 

da na prenos tovrstnih okuţb vpliva tudi: vrsta virusa, virusno breme in način izpostavljenosti. 

Prav tako vplivajo na prenos okuţb tudi znanje in izkušnje zdravstvenega delavca ob vbodu s 

kontaminiranim ostrim predmetom (dosledno izvedena prva pomoč po incidentu) ter število 

takšnih izkušenj (več incidentov pomeni večje tveganje za nastanek okuţbe). 

2.4.2 Prva pomoč ob vbodu s kontaminirano iglo 

Prva pomoč pri vbodu s kontaminirano iglo je ključnega pomena, saj si takojšnjo izvedbo 

prve pomoči in z dobro oskrbo rane lahko zmanjšamo moţnost prenosa okuţbe s krvno 

prenosljivimi virusi. 

Ob nesreči, ko pride do poškodbe z vbodom ali vrezom zdravstvenega delavca z uporabljenim 

ostrim pripomočkom, je treba na mestu poškodbe najprej dobro iztiskati kri oziroma pustiti 

iztekanje krvi iz rane na mestu vboda, dokler kri teče, nato vsaj 10 minut izpirati mesto vboda 

pod mlačno tekočo vodo. Po tem mesto vboda dobro osušimo in razkuţimo z alkoholnim 

razkuţilom, ki naj delujejo vsaj 2 do 3 minuti (dokler se alkohol na koţi ne posuši). 

Poškodovano mesto suho pokrijemo in obveţemo, na delovnem mestu pokrijemo 

poškodovano koţo z vodotesnim obliţem. Kadar je poškodba na roki, jo je pri delu treba 

zaščititi z zaščitno rokavico in invazivnih (bolj rizičnih) posegov poškodovan zaposleni ne 

smemo izvajati (SPOBO 2012). 

2.4.3 Prijava incidenta 

Kot smo ţe omenili, je prijava incidenta ali vboda s kontaminirano igla obvezna za vsakega 

zdravstvenega delavca ne glede na to, v kakšnem delovnem razmerju je z organizacijo. Če 

tega ne stori, lahko delodajalec izvede sankcije v finančnem smislu. 

Poškodovanec v čim krajšem času od poškodbe z ostrim predmetom, najprej o tem obvesti 

odgovorno osebo delovnega področja, to je lahko zdravnik ali higienik v dopoldanskem času, 

v ostalih izmenah pa je to vodja izmene. Nato poškodovanec in odgovorna oseba skupaj 

izpolnita Prijavnico o poškodbi zdravstvenega delavca. Zdravnik napoti poškodovanca glede 

na oceno tveganja ali na KIMDPŠ (Klinični inštitut za medicino prometa in športa) ali 

direktno k infektologu, kadar je ocena tveganja zelo velika. Kadar zdravstveni delavec ne 

opravi pregleda na KIMDPŠ, je odgovorna oseba dolţna prijaviti incident na KIMDPŠ 

(SPOBO 2012). 

Po incidentu je zdravstvenega delavca treba testirati, čim prej po nastali poškodbi na HBV, 

HCB in HIV, ker ne poznamo začetnega stanja zaposlenega glede izpostavljenosti na te vrste 

okuţb. Pri izpostavljenem zdravstvenem sodelavcu se preveri podatke o cepljenju proti 

hepatitisu B in določi protitelesa anti-HBc, anti-HCV in glede presejalnega testa ali na ţeljo 

zaposlenega še protitelesa za HIV. 
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Če imamo podatek o lastniku kuţnine, ki je bila prisotna na kontaminiranem ostrem 

pripomočku, s katerim se je zaposleni poškodoval, poskušamo pridobiti soglasje za odvzem 

krvi za jetrne teste, HbsAg, celotni anti HBc, presejalni test anti HCV in presejalni test na 

HIV (SPOBO 2012). 

Za zaposlenega, ki se je poškodoval s kontaminiranim ostrim pripomočkom, je veliko bolj 

ugodno, da ima podatek o bolniku, pri katerem se je zbodel. V tem primeru je zaposleni lahko 

veliko bolj umirjen, ker je ţe ob prvih rezultatih moţno sklepati o verjetnosti ali je lahko 

prišlo do okuţbe s prej omenjenimi virusi ali ne. Če ne vemo, pri kom se je ostri pripomoček 

kontaminiral, je moţnost nastanka bolezni s prej omenjenimi virusi tudi do enega leta. 

Glede na moţnost okuţbe zaposlenega je smiselno vbode s kontaminiranim ostrim 

predmetom zmanjševati, popolnoma preprečiti pa jih skoraj ni mogoče, saj se nezgoda lahko 

pripeti kljub vsem varnostnim ukrepom. Da bi zmanjšali število poškodb, je treba upoštevati 

previdnostne ukrepe, ki so splošni in specifični. Med splošne previdnostne ukrepe prištevamo 

higieno rok, uporabo zaščitnih rokavic, osebno varovalno opremo, ki jo izberemo odvisno od 

posega, ki bo izveden, od bolnikovega stanja in moţnosti, da pridemo v stik s krvjo bolnika 

(zaščitna obleka, maska in zaščitna očala). Specifični previdnostni ukrepi pa vključujejo 

uporabo materialov in pripomočkov, ki preprečujejo vbod in poškodbe z ostrim 

pripomočkom, pravilen transport odvzetega materiala, ukrepe ob razlitju krvi ter pravilno 

odlaganje odpadkov (Kosten 2006, 31). 

Kolar (2009, 30) meni, da, kljub temu da v zdravstvenih ustanovah ne moremo povsem 

preprečiti poškodbe z ostrimi pripomočki, lahko z določenimi ukrepi število poškodb znatno 

zmanjšamo. Takšni ukrepi so: 

 pravilna uporaba ostrih predmetov in tehnika »ne pokrivanje ţe uporabljenih igel«, 

 uporaba zaprtega sistema jemanja krvi, 

 na voljo dovolj zbiralnikov za ostre pripomočke in to čim bliţje ob posegu, 

 zbiralniki za ostre predmete z varovalom pred izpadanjem ostrih predmetov in polni le do 

dveh tretjin, 

 v zbiralnik z ostrimi predmeti nikoli ne segamo z roko, 

 rezilo skalpela snamemo z nosila s prijemalko ali uporabljamo skalpel za enkratno 

uporabo, 

 poškodbe pri delu lahko preprečimo tudi z uporabo varnih ostrih pripomočkov, ki imajo 

vgrajen varnostni sistem, ki preprečuje poškodbo pred in med posegom ter po njem. 

2.4.4 Preventivni program za preprečevanje poškodb z ostrim pripomočkom 

Sluţba za preprečevanje bolnišničnih okuţb (SPOBO 2012) v največji bolnišnici v Sloveniji, 

kjer smo opravili raziskavo, je pripravila program za preprečevanje poškodb z ostrim 
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pripomočkom, ki se izvaja po preventivnem programu za vse zaposlene; za vse, ki so začasno 

na izobraţevanju, in za vse, ki delajo v servisnih dejavnostih in vključuje 3 točke: 

1. Medicinski program: 

 zdravstveni pregledi (kontrola protiteles za HBV), 

 cepljenje proti hepatitisu B, 

 upoštevanje splošnih previdnostnih ukrepov, 

 uporaba varne operativne tehnike brez podajanja inštrumentov, 

 evidentiranje, analiza in odpravljanje vzrokov. 

2. Tehnični program: 

 uporabo ostrih pripomočkov z varovalom, 

 uporabo osebne varovalne opreme– rokavice, 

 uporabo tehnike ne dotikanja, 

 uporabo zbiralnikov za ostre predmete. 

3. Izobraţevalni program: 

 redno izobraţevanje osebja, 

 praktične vaje. 

Wilburn in Eijkemans (2004, 455) ugotavljata, da bi s preventivnimi ukrepi lahko zmanjšali 

do 80 % incidentov. S preventivnimi ukrepi bi lahko odpravili ali vsaj zmanjšali število 

nepotrebne uporabe ostrih predmetov oz. igel. O tem govorijo tri študije, ki so bile opravljene 

v subsaharski Afriki in Aziji. Dokazujejo, da je 60−80 % injekcij zdravil, ki jih apliciramo 

bolnikom, nepotrebnih ali celo nevarnih. Najpogosteje se z injekcijo aplicirajo antibiotiki. 

2.5 Pregled dosedanjih raziskav o nesreči pri delu s kontaminiranim ostrim 

pripomočkom med zdravstvenimi sodelavci 

V domači in tuji strokovni literaturi smo zasledili veliko literature, ki poroča o organiziranosti 

in informiranosti zaposlenih o nezgodi pri delu, o številu ali odstotku incidentov v njihovi 

organizaciji, v večini raziskav je velik deleţ neprijavljenih incidentov. Nekaj raziskav skuša 

odgovoriti, kakšen je vzrok, zakaj je do incidenta prišlo, kot je: preobremenjenost, 

nepozornost pri delu, se ostri predmet ni pravočasno pospravil v zato namenjene smeti, je 

zaposleni natikal pokrovček na iglo, ki jo je ravno uporabil pri bolniku ipd. Nekatere 

raziskave ugotavljajo, zakaj zaposleni ni prijavil incidenta ali se mu ni zdelo dovolj 

pomembno, sam je ocenil, da je manjša moţnost za okuţbo, se zaposleni ne ţeli izpostavljati 

pred sodelavci, saj ga bodo sodelavci obravnavali za nesposobnega ipd. 

2.5.1 Pregled raziskav v Republiki Sloveniji 

V letu 2001 sta Stare in Kersnič (2003, 54) izvedli raziskavo v operacijskem bloku Kliničnega 

centra v Ljubljani. V raziskavi je sodelovalo 103 medicinskih sester in bolničarjev. Podatki o 

incidentu so se nanašali na zadnja dva meseca v letu 2001. V tem času se je kar 45 % 
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anketiranih zbodlo enkrat ali dvakrat, 24 % pa se jih je zbodlo trikrat ali celo štirikrat. V 

operacijski dvorani se največ rokuje z ostrimi pripomočki, kot sta skalpel ali šivalna igla, zato 

je poškodb s temi pripomočki tudi največ skupaj 65 %. Poškodbe s kirurško iglo so tretje po 

pogostosti in jih je 26 %. Kljub temu da so zaznali visoko frekvenco poškodb z ostrim 

pripomočkom, jih je kar 73 % napisalo, da poškodbe niso prijavili. Kot glavni razlog so v     

25 % navedli, da ni bilo časa, 13 % se poškodba ni zdela tako velika, da bi jo bilo treba 

prijaviti, od vseh je le 55 % anketirancev vedelo, da bolnik, s čiger ostrim predmetom so se 

zbodli, ni imel nobene krvno prenosljive bolezni. 

Lešničar (2005, 217) je opravil raziskavo na zbranih podatkih med 1997 do julija 2004 v 

Splošni bolnišnici Celje. Iz prijav incidentov je ţelel raziskati pogostost, vrsto incidenta in 

vrsto ostrih predmetov, s katerimi je prišlo do poškodbe. Zabeleţili so 373 prijav poškodb z 

ostrim predmetom. Pri večini primerov (68,4 %) je šlo za vbod z votlo iglo. V 60,3 % 

primerov je bil ostri pripomoček uporabljen pri znanem bolniku. Kljub dobljenim rezultatom 

se zaveda, da je dejansko stanje števila incidentov pri njih še vedno nepoznano in je gotovo 

višje kot 0,02 incidenta na zaposlenega zdravstvenega sodelavca na leto, kot kaţejo rezultati v 

raziskavi. 

Prav tako je v bolnišnici Golnik Kostenova (2006, 239) opravila raziskavo iz podatkov o 

prijavljenih incidentih. Ţelela je ugotoviti, kakšen incident se je zaposlenim zgodil, kdaj je do 

njega prišlo (pred, med ali po posegu) in kakšen je bil prevladujoč profil zaposlenih, ki so bili 

prisotni v incidentu. Ugotovila je, da so zaposleni v 56 % imeli incident z iglo, v 25 % z 

infuzijsko iglo, v 10% s kanilo ali skalpelom in 9 % z ostalimi ostrimi pripomočki. Po posegu 

je prišlo do poškodbe v 61 % in kar 23 % med posegom. Med zaposlenimi se je poškodovalo 

65 % medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, sledijo pa streţnice, čistilke, zdravniki, 

študentje in ostali zaposleni. Velik odstotek poškodovanih zaposlenih med medicinskimi 

sestrami in zdravstvenimi tehniki ni presenetljiv, saj je to kader, ki največ rokuje z ostrimi 

pripomočki, ki se tudi najbolj pogosto uporabljajo v zdravstvu, in sicer so to: igle, infuzijske 

igle in kanile. 

Na fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru je Naratova (2012) izvedla raziskavo, 

kako študentke zdravstvene nege upoštevajo pravila za varno rokovanje z ostrimi pripomočki 

in kako poznajo ukrepe, kako ravnati v primeru poškodbe z uporabljenim ostrim 

pripomočkom. Anketiranih je bilo 100 študentov drugega in tretjega letnika. Na kliničnih 

vajah se je 6 % študentov ţe zbodlo z uporabljenim pripomočkom in nihče po tem ni obiskal 

deţurnega zdravnika ali infektologa. Kar 86 % študentov meni, da o incidentu nimajo dovolj 

informacij in bi tem vsebinam lahko namenili večjo pozornost v času študija in da si še ţelijo 

dodatnih informacij. 

O neţelenih dogodkih v zdravstvenem okolju je bila narejena raziskava tudi na 

Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča (Zupančič Knavs, 

2013). Ob prijavi incidenta so uvedli še vprašalnik o cepljenju proti hepatitisu B (HBV). 
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Vprašalnike so zbirali med leti 2007 in 2011, kjer so obravnavali 41 primerov vboda s 

kontaminiranim ostrim pripomočkom. Zabeleţili so 80 % poškodb z uporabljeno oz. 

kontaminirano iglo, 32 incidentov oz. 78 % incidentov pa se je pripetilo medicinskim sestram 

in zdravstvenim tehnikom. 

2.5.2 Pregled raziskav iz tuje strokovne literature 

Leta 1999 je raziskava, izvedena v ZDA, pokazala, da kar 40−75 % incidentov ni bilo 

prijavljenih (Pugliese in Salahuddin, 1999). 

V Angliji je bila ţe leta 2004 narejena raziskava o pogostosti poškodb z uporabljeno iglo med 

medicinskimi sestrami in zdravniki. Anketni vprašalnik je izpolnilo 279 anketirancev, od 

katerih je 38 % vprašanih imelo incident v zadnjem letu in kar 74 % kadarkoli v karieri, od 

tega jih je samo 51 % incidenti tudi prijavilo. Kot razlog, zakaj niso prijavili vboda z 

uporabljeno iglo, večina vprašanih navaja manjšo verjetnost okuţbe, nato pomanjkanje časa, 

skoraj 25 % vprašanih ni prijavilo incidenta, ker niso vedeli, da to morajo storiti, ali niso 

vedeli, kako prijavijo incident, ali jih je bilo strah, da bi pozitiven izvid vplival na njihovo 

nadaljnjo kariero (Elmiyeh idr. 2004, 326).  

Prav tako v Angliji je bila narejena primerjava med dvema splošnima bolnišnicama o vbodih 

z uporabljeno iglo. V obeh bolnišnicah so bili enaki rezultati, polovica oziroma 53 % 

zaposlenih je ţe utrpelo incident. Od tega jih kar 26 % zaposlenih incidenta ni prijavilo. 

Razlog za visoko stopnjo incidentov vidijo v tem, da le 64 % zaposlenih upošteva 

organizacijske predpise, kar 70 % zaposlenih pospravlja kontaminirane ostre predmete za 

svojimi sodelavci in 43 % zaposlenih pokrije kontaminirano iglo po uporabi, kar povečuje 

moţnost nastanka incidenta. Med zaposlenimi le 54 % zaposlenih uporablja varne igle, ki 

preprečujejo moţnost vboda (Raghavendran idr. 2006, 869). 

V Indiji so opravili raziskavo med citopatologi, kjer je 90 % anketirancev potrdilo, da so se ţe 

poškodovali z uporabljeno iglo pri svojem delu, od tega jih kar 82 % incidenta ni prijavilo. V 

tej raziskavi so še ugotovili, da več kot 25 % zaposlenih ne uporablja zaščitne varovalne 

opreme pri izvajanju različnih posegov in da več kot polovica zaposlenih ni pravilno izvedla 

prve pomoči ob vbodu s kontaminirano iglo, kar je ključno za zmanjševanje moţnosti okuţbe 

(Kumar idr. 2011, 51). 

V Srbiji so opravili raziskavo, s katero so ţeleli ugotoviti, koliko so zaposleni v zdravstvu 

izpostavljeni stiku s krvjo in telesnimi tekočinami. V raziskavi je sodelovalo 983 

anketirancev, od tega je imelo 30 % anketirancev izkušnjo z vbodom z uporabljenim ostrim 

pripomočkom v minulem letu. Incident je prijavilo samo 40 % zdravstvenih delavcev. V 

raziskavi je sodelovalo več profilov. Kar 68 % nesreč z uporabljenim ostrim pripomočkom se 

je zgodilo medicinskim sestra in zdravstvenim tehnikom, od tega se jih je največ (13 %) 

zbodlo z uporabljeno iglo (Marković-Denić idr. 2015, 39). 
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Podobno študijo so izvedli tudi v Kuvajtu, kjer so tudi ţeleli ugotoviti, koliko so zdravstveni 

delavci izpostavljeni okuţbam s krvjo in drugih kuţnih materialov. Med anketiranimi, ki so ţe 

imeli nesrečo z ostrim pripomočkom, je okoli 66 % medicinskih sester, sledijo jih zdravniki in 

zdravstveni tehniki, od tega se jih 75 % poškoduje z uporabljeno iglo. Med vsemi anketiranci 

je bilo le 52 % cepljenih proti HBV (Omar idr. 2015, 127). 

2.6 Povzetek iz teoretičnega dela raziskave 

Nevarnost za zdravje pri delu je lahko vsak dogodek, ki slabo vpliva na posameznikovo 

zdravje. Trajna poškodba zdravja na delovnem mestu lahko vpliva tudi na osebno integriteto 

posameznika oziroma na njegovo zasebno preţivljanje časa. Varstvo in zdravje pri delu je del 

organizacije delovne ustanove, ki skrbi, da do trajnih ali nasploh poškodb na delu ne bi 

prihajalo. Varstvu in zdravju pri delu se je začelo razvijati po industrijski revoluciji, ko so se 

začela oblikovati velika podjetja z ogromno zaposlenimi brez vsakršne zaščite pri delu. 

Delovno okolje je kraj, kjer se srečajo ljudje z različnimi lastnostmi in veščinami. Prav takšno 

okolje poveča dodano vrednost organizaciji, po drugi strani pa se poveča verjetnost za 

nezgodo pri delu. V organizaciji se srečajo ljudje z različnimi osebnostnimi lastnostmi, zaradi 

nekaterih od njih se tudi lahko poveča tveganje za nastanek nezgode pri delu. Te lastnosti so: 

nemotiviranost za delo, nezainteresiranost za pridobivanje novega znanja, neupoštevanje 

organizacijskih predpisov, nedoslednost pri skrbi zase ali za sodelavce, površnost itd. 

V sodobnih organizacijah se varstvo in zdravje pri delu vsakodnevno prepleta z 

managementom vsake organizacije pri: planiranju, organiziranju, vodenju in kontroliranju 

dela. Vsaka organizacija je tudi dolţna spoštovati predpise, ki urejajo varstvo in zdravje pri 

delu. V nalogi smo se osredotočili na varstvo pri delu v zdravstvenih organizacijah. 

Med zdravstvenimi sodelavci poznamo več vrst delovnih nezgod, ki nastanejo zaradi 

mehanskih, bioloških, kemičnih itd. dejavnikov. Podrobneje bomo pregledali biološki 

dejavnik, in sicer vbod zaposlenega s kontaminiranim ostrim pripomočkom, kar imenujemo 

incident. Je nesreča pri delu, ki se zgodi pred, med ali po delu z ostrimi pripomočki. 

Razlogov, zakaj do incidenta pride, je lahko več, npr. neizkušenost, zaposleni ni pravilno 

seznanjen z načinom dela, ne pozna organizacijskih postopkov in predpisov ali jih ne 

upošteva, hitenje pri delu, preobremenjenost zaposlenega itd. O incidentih med zdravstvenimi 

sodelavci se posveča vedno več pozornosti, saj lahko povzročijo resne zdravstvene teţave 

zdravstvenemu delavcu. Zaradi incidenta se oseba lahko okuţi s krvno prenosljivimi virusi, in 

nekateri izmed njih so tudi smrtno nevarni.  

Tako na domačem prostoru kot v EU se veliko pozornosti namenja preprečevanju incidentov 

med zdravstvenimi sodelavci. Varstvo in zdravje pri delu so priporočila, kako opravljati delo, 

da do nesreče ali incidenta ne pride, kako ob nastanku incidentu in kako po njem. Incident pri 

zdravstvenih delavcih je tema, na katero je bilo v zadnjih letih sprejetih kar nekaj zakonov in 
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uredb tako v prostoru EU kot v domačem okolju. Kljub velikemu angaţiranju krovnih 

organizacij, ki so incident med zdravstvenimi sodelavci prepoznale kot teţavo, o kateri je 

vredno govoriti in jo primerno obravnavati, še vedno ostaja velik deleţ incidentov, za katere 

sploh ne vemo, da so se zgodili, ker jih zaposleni ne prijavijo. Kljub vsem pripravljenim 

zakonom, navodilom in priporočilom še vedno velikokrat ostane intimen problem 

posameznika, ki se ne obravnava kot poškodba pri delu, čeprav to je. Zaposleni, ki je utrpel 

incident, se odloči, ali bo postal ta dogodek nezgoda pri delu ali ne. Lahko rečemo, da 

zaposleni velikokrat ravnajo neresno oz. nepremišljeno, saj se jih, kadar incidenta ne prijavijo 

kot nesrečo pri delu, po incidentu ne spremlja, zato lahko pride do okuţbe s krvno 

prenosljivim virusom, česar se zaposleni dolgo časa ne zaveda. 

Ob pregledu teoretičnih izhodišč o nesreči pri delu z ostrim pripomočkom ter dosedanjih 

raziskav v RS in v svetu smo ugotovili, da gre za problematiko, ki je zelo pomembna v 

zdravstveni dejavnosti, kot tudi v druţbenem okolju. V empirični raziskavi ţelimo raziskati, 

kakšni dejavniki vplivajo na zaposlenega, da prijavi incident, oziroma ali lahko z drugačno 

organizacijo prijavljanja incidentov in spremenjenim ozaveščanjem zaposlenih spodbudimo 

večjo ozaveščenost do prijavljanja nesreče pri delu. V naslednjem poglavju bomo opisali 

raziskavo o nevarnosti za zdravje na delovnem mestu ter predlagali morebitne izboljšave. 
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3 DEJAVNIKI TVEGANJA ZA ZDRAVJE PRI ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI 

NEGI 

V začetnem delu tega poglavja bomo predstavili metodologijo raziskave, ki smo jo opravili 

med zaposlenimi v zdravstveni negi v izbrani zdravstveni organizaciji. Nato predstavimo 

vzorec in potek opisa anketiranja. Sledijo analize vprašanj po posameznih sklopih, na kar 

zaključimo s predstavitvijo rezultatov od preverjanja hipotez. Poglavje sklenemo z 

oblikovanjem predlogov za izboljšave. 

3.1 Metodologija 

Podatke smo zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika. Pri njegovem sestavljanju smo izhajali 

iz namena oziroma ciljev raziskave na eni strani ter teoretičnih izhodišč oziroma izsledkov 

obstoječih domačih in tujih raziskav na drugi strani, pri čemer velja še posebej izpostaviti 

raziskave avtorjev Perry, Robinson in Jagger (2004); Deisenhammer (2006); Ball in Pike 

(2008) Birk (2013). Anketiranje smo opravili v organizacijski enoti v javnem zdravstvenem 

zavodu. Anketirancem smo zagotovili anonimnost in tudi uporabo njihovih odgovorov 

izključno za namen raziskave. 

Vprašalnik je sestavljen iz naslednjih sklopov:  

 demografske lastnosti zaposlenih v zdravstveni negi, 

 pretekle izkušnje z vbodom s kontaminiranim ostrim pripomočkom, 

 organizacijski ukrepi na področju varnosti pri delu, 

 ozaveščenost zaposlenih o problematiki varnosti pri delu ter tveganjih, ki so jim 

izpostavljeni pri svojem delu, 

 ozaveščenost o postopkih ravnanja v primeru delovnih nezgod s poudarkom na 

nezgodah z ostrimi predmeti, 

 spoštovanje pravil na področju varnosti pri delu ter 

 ozaveščenost o pravilni uporabi varnih igel ter prednostih, ki ji le-ta prinaša. 

Po zgoraj navedenih tematskih sklopih je bilo razdeljenih 47 vprašanj, na katera so 

anketiranci odgovarjali po Likertovi lestvici, kjer vrednost 1 predstavlja popolno nestrinjanje, 

vrednost 5 pa popolno strinjanje s trditvijo. 

Pri analizi odgovorov smo uporabili naslednje metode statistične analize:  

 opisne statistike, 

 kontingenčne tabele in Hi kvadrat test, 

 test enakosti varianc (Levenov test), 

 T-test za preizkus razlik med aritmetičnima sredinama za neodvisna vzorca ter 

 test konsistenčnosti in zanesljivosti (Cronbach alfa). 
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3.2 Predstavitev vzorca 

V raziskavi so bili vključeni vsi zaposleni na največjem Kliničnem oddelku v osrednjem 

Kliničnem centru v Sloveniji iz področja zdravstvene nege, kamor spadajo naslednji poklicni 

profili: srednje medicinske sestre oz. zdravstveni tehniki, diplomirane oz. višje medicinske 

sestre in diplomirane medicinske sestre, ki so zaključile univerzitetno izobraţevanje na kakšni 

drugi fakulteti. Ostali zdravstveni sodelavci v raziskavi niso sodelovali, ker smo izbirali le 

profile, ki se pri svojem delu dnevno srečujejo z ostrimi pripomočki.  

V obdobju anketiranja je bilo na seznamu zaposlenih v zdravstveni negi na izbrani kliniki 154 

oseb, ki so ustrezale zgoraj opisanim profilom. Anketiranci so vprašalnike prejeli preko 

nadzorne sestre na oddelku, ki so jim vprašalnike osebno predali. Zaposleni so izpolnjene 

vprašalnike vrnili v zaprti ovojnici pri pedagoški medicinski sestri. Izpolnjenih smo prejeli 85 

vprašalnikov, od tega 78 pravilno izpolnjenih, kar predstavlja 55-odstotno udeleţbo v 

izpolnjevanju anketnega vprašalnika. Demografske lastnosti anketiranih so predstavljene v 

preglednici 1. 

Preglednica 1: Demografska struktura anketirancev 

  Število anketiranih Deleţ (v %) 

Struktura po spolu Ţenske 63 81,0 

 
Moški 15 19,0 

 Skupaj 78 100,0 

    

 Do 20 let 1 1,0 

Struktura po starosti 21−30 let 32 41,0 

 31−40 let 28 36,0 

 41−50 let 10 13,0 

 Nad 50 let 7 9,0 

 Skupaj 78 100,0 

    

 Srednja šola 59 76,0 

Struktura po izobrazbi Višja/visoko strokovna izobrazba 17 22,0 

 Univerzitetna izobrazba 2 2,0 

 Skupaj 78 100,0 
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  Število anketiranih Deleţ (v %) 

    

 31−40 ur 14 18,0 

Struktura po izvedenih  41−50 ur 41 53,0 

delovnih urah/teden 51−60 ur 18 23,0 

 61−70 ur 5 6,0 

 Skupaj 78 100,0 

V raziskavi je sodelovalo 19 % moških in 81 % ţensk, kar je nekako pričakovano razmerje. 

Poklic medicinske sestre je tradicionalno ţenski poklic, saj zahteva direktno nego bolnika, kar 

naj bi bila bolj ţenska lastnost, oziroma naj bi izhajala iz nege otroka, ker poklic zahteva bolj 

»ţenski čut«, tako se zanj odloči le malo moških (Pratneker 2008, 34). Po starosti med 

anketiranci prevladujejo skupine od 20 do 30 let in od 30 do 40 let, kar odraţa dejansko stanje 

zaposlenih. Anketa je bila izvedena na največji kirurški kliniki v Sloveniji, kjer zaposleni 

pridobi ogromno praktičnega znanja in je dobra referenca za nadaljnje zaposlovanje 

posameznika. V skupinah, ki prevladujeta, so zaposleni na začetku poklicne poti pogostokrat 

tudi brez druţine. Po podatkih popisa prebivalstva se je le 65 % zaposlenih v zdravstveni negi 

opredelilo, da ţivijo v zakonski ali izven zakonski skupnosti (Pratneker 2008, 36, po Bornot 

2007, 2). Po izobrazbi prevladujejo zaposleni s srednješolsko izobrazbo, ki skrbijo za 

zdravstveno nego bolnikov, poklicni profili z višje/visokošolsko in univerzitetno izobrazbo pa 

izvajajo vodstvene funkcije in zahtevnejše posege v zdravstveni negi, tako jih je med 

anketiranci očitno manj. Z zadnjim vprašanjem smo preverili kako so zaposleni obremenjeni z 

delom. Po Zakonu o delovnem razmerju sme zaposleni v delovnem razmerju opraviti največ 

40 ur na teden (Ur.l. RS 143/13). Iz anketnega vprašalnika lahko sklepamo, da je večina 

zaposlenih preobremenjenih z delom, saj kar 82 % anketirancev opravi več ur tedensko kot je 

uzakonjeno. Vzrok za preobremenjenost pripisujemo Zakonu o uravnoteţenju javnih financ, 

ki je bil sprejet v letu 2012, ki onemogoča zaposlovanje v javnem sektorju. Ker je zdravstvena 

nega dejavnost, ki zagotavlja 24-urno zdravstveno varstvo, tako povečuje število delovnih ur 

na teden pri zaposlenih, ki so prisotni, ker je dodatno zaposlovanje onemogočeno. Zaposleni 

so zaradi prevelikega števila opravljenih ur preutrujeni in manj pozorni, kar povzroča večjo 

verjetnost za nastanek nesreče pri delu, pri čemer se poveča moţnost nesreče pri delu.  
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Slika 1: Struktura anketirancev glede na pogostost izvajanja posegov  

z ostrim pripomočkom (iglo) 

Izmed vseh udeleţenih v anketi le ena oseba ne izvaja posegov z ostrim pripomočkom (iglo) 

pri svojem delu, vsi ostali so s kontaminirano iglami v kontaktu vsaj vsakodnevno, 68 % 

anketiranih najmanj 11-krat/teden. 

Preglednica 2: Struktura anketiranih glede na pokrivanje igle z zamaškom po njeni 

uporabi 

Pogostost pokrivanja igel z zamaškom Število anketiranih Deleţ (v %) 

Vedno 13 17,0 

Večkrat 32 41,0 

Nikoli 33 42,0 

Skupaj 78 100,0 

V pravilniku o varstvu in zdravju pri delu je kot preventivni tehnični ukrep navedeno, da 

zdravstveni sodelavci uporabljene igle po uporabi ne pokrivajo z zamaškom, temveč se jih na 

mestu po uporabi zavrţe v kontejner za kontaminirane ostre pripomočke. Kljub priporočilom 

lahko vidimo, da 68 % zaposlenih še vedno pokriva oz. zapira kontaminirane igle. 
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Preglednica 3: Struktura anketiranih glede na izkušnjo z incidentom 

Izkušnja z incidentom Število anketiranih Deleţ (v %) 

Da 55 71,0 

Ne 23 29,0 

Skupaj 78 100,0 

 

Preglednica 4: Struktura glede na izvedeno prijavo 

Prijava incidenta Število anketiranih, ki so ţe 

imeli incident 

Deleţ (v %) 

Da 38 69,0 

Ne 17 31,0 

Skupaj 55 100,0 

Med vsemi anketiranci ima ţe 71 % zaposlenih izkušnjo z incidentom, od tega jih kar 31 % 

incidenta ni prijavilo. O podobni frekvenci incidentov in deleţu neprijavljenih incidentov smo 

poročali ţe pri predstavitvi ţe opravljenih raziskav: v Srbiji poročajo o 68 % incidentov, o 

deleţa neprijavljenih incidentov niso raziskovali (Markovic-Denić idr. 2015, 39); v Kuvajtu je 

imelo incident 66 % medicinske sestre in 75 % zdravstveni tehniki, deleţa neprijavljenih 

incidentov niso raziskovali (Omar idr. 2015, 127), v Indiji je 90 % anketiranih ţe imelo 

incident, od tega jih 82 % nezgode ni prijavilo (Raghavendran idr. 2006, 869), v raziskavi v 

isti zdravstveni ustanovi v letu 2001 so zabeleţili 65 % incidentov, od teh jih kar 73 % 

zaposlenih nezgode ni prijavilo. 

Preglednica 5: Struktura incidentov glede na vrsto 

Vrsta ostrega pripomočka 
Število anketiranih, ki so ţe 

imeli incident 

Deleţ (v %) 

Igla za subcutano aplikacijo 30 54,0 

Igla za intramuscularno aplikacijo 9 17,0 

Igla za intravenozno aplikacijo 12 21,0 

Uvajanje i.v. kanile 2 4,0 

Drug 2 4,0 

Skupaj 55 100,0 

Večina incidentov pri anketirancih je povezanih z iglo za subcutano aplikacijo (pod koţo), 

sledijo primeri, povezani z intravenozno aplikacijo (v ţilo) ter intramuscularne aplikacije (v 

mišico). 
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Preglednica 6: Struktura incidentov glede na vzrok 

Incident glede na vzrok Število anketiranih, ki so ţe 

imeli incident 

Deleţ (v %) 

Kontejner ni bil na dosegu rok 5 9,0 

Preobremenjenost 14 25,0 

Pokrivanje igle po uporabi 20 37,0 

Nepozornost 15 27,0 

Drugo 1 2,0 

Skupaj 55 100,0 

Do vboda s kontaminiranim ostrim pripomočkom lahko pride tudi zaradi pomanjkljive 

organizacije dela ali nespoštovanja predpisov varstva pri delu, zato smo anketirance 

povprašali o razlogu, zaradi katerega je prišlo do incidenta. Največ, 37 %, jih za razlog navaja 

zapiranje igle z zamaškom po uporabi, 27 % jih navaja, da je bil razlog trenutek nepozornosti, 

25 % jih navaja preobremenjenost z delom in posledično nepozornost ali hitenje, 9 % jih 

pravi, da kontejnerja za ostre predmete niso imeli na dosegu rok in so se zato zbodli, le 2 % 

vprašanih pa navajata, da je bil razlog za vbod nekaj drugega. 

Preglednica 7: Struktura neprijavljenih incidentov glede na razlog 

Razlog za neprijavljen incident Število neprijavljenih 

incidentov 

Deleţ (v %) 

Majhna verjetnost okuţbe 13 76,0 

Prezapleten postopek 4 24,0 

Drug   

Skupaj 17 100,0 

Med zaposlenimi, ki so imeli incident s kontaminirano iglo in nezgode pri delu niso prijavili, 

smo povprašali, s kakšnim namenom niso prijavili nesreče pri delu. Od vseh neprijavljenih 

incidentov jih zaposleni kar 76 % niso prijavili, ker so kar sami ocenili tveganje za prenos 

krvno prenosljive okuţbe kot nizko, medtem ko se 24 % zaposlenim, ki incidenta niso 

prijavili, zdi postopek prijavljanja prezahteven. 

3.3 Vsebina analize 

V nadaljevanju bomo predstavili izide analize po posameznih sklopih vprašanj, ki se dotikajo 

tem: organizacije prijavljanja incidentov v ustanovi, poznavanje in izvajanje varstva pri delu 

med zaposlenimi, ravnanje zaposlenih ob nezgodi pri delu in uporabo varnih pripomočkov. 
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Najprej bomo s pomočjo testa konsistenčnosti in zanesljivosti preverili zanesljivost 

posameznega sklopa vprašanj. Nato bomo interpretirali odgovore na posamezna vprašanja 

znotraj sklopa vprašanj s pomočjo povprečne vrednosti odgovorov. Za tem bomo opravili 

analizo s t-testom za neodvisna vzorca (Test z neodvisnim vzorcem), kjer preverjamo 

značilnost razlik med povprečji v dveh skupinah. Za nas sta to skupini, ki se razlikujeta po 

tem, ali so zaposleni prijavili incident ali ne, oziroma ali ţe imajo izkušnjo z incidentom ali 

ne. Rezultati testa so v programu SPSS prikazani v dveh tabelah, ki pa smo jih zaradi boljše 

preglednosti in laţje berljivosti zdruţili v eno preglednico z najpomembnejšimi podatki. 

T-test poteka v dveh delih: prvi del je namenjen testiranju razlike med variancami skupin 

oziroma Levinovega testa in drugi del testira razliko povprečij med skupinama. 

Najprej predstavimo analizo zanesljivosti vprašalnika, to je analizo lastnosti, ki daje pri 

ponovljivih merjenjih istih lastnosti pri istih osebah enake izide. V ta namen smo uporabili 

Cronbach alfa koeficient, ki je bil razvit kot mera notranje konsistentnosti sklopa trditev z 

enako mersko lestvico (običajno Likertovo lestvico). Na splošno je najbolj poznan kot 

kazalnik zanesljivosti in vsebuje dve dimenziji (Ferligoj idr. 1995): 

1. Notranja konsistentnost (ang. internal consistency) opisuje, v kolikšni meri 

posamezna trditev v sklopu vseh trditev meri isti konstrukt ali koncept in je hkrati 

povezana z vsemi vključenimi trditvami. Z drugimi besedami gre za povprečno 

povezanost vseh trditev v sklopu. Notranja konsistentnost se nanaša na vprašanje, 

kako dobro ali zanesljivo vsaka posamezna trditev meri isti latentni konstrukt oz. meri 

zanesljivost in veljavnost merjenja (anketiranja). 

2. Ocena zanesljivosti (ang. reliability estimate) nam pove količino merske napake (ang. 

measurement error), ki jo naredimo z oblikovanjem konstrukta iz sklopa trditev. 

Posledično je pri višji oceni zanesljivosti deleţ merske napake niţji. Ocena 

zanesljivosti se nanaša na vprašanje, kako dober ali zanesljiv za merjenje je konstrukt, 

oblikovan iz sklopa. Pri ponovnih meritvah istih lastnosti pri istih osebah dobimo 

enake rezultate. 

Pri presoji zanesljivosti posameznih sklopov vprašanj smo upoštevali običajne mejne 

vrednosti Cronbach alfa koeficienta, ki so prikazane na sliki 2 (Ferligoj idr. 1995). 

 

Slika 2: Tabela zanesljivosti konstrukta Cronbachov koeficient alfa 

http://www.benstat.si/blog/likertova-lestvica
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3.3.1 Organiziranost prijave nezgode pri delu oz. vbod z ostrim pripomočkom v dotični 

zdravstveni ustanovi 

Organiziranost prijave nezgode pri delu v dotični zdravstveni ustanovi smo merili z 9 

kazalniki, pri čemer so anketiranci posamezno trditev ocenjevali po Likertovi lestvici od: 1 

sploh se ne strinjam do 5 zelo se strinjam. Najprej smo preverili zanesljivost sklopa vprašanj, 

ki je prikazana v spodnji preglednici. 

Preglednica 8: Zanesljivost vprašalnika - organiziranost prijave nezgode pri delu z 

ostrim pripomočkom v dotični zdravstveni ustanovi 

Cronbachova alfa Število kazalnikov 

0,860 9 

Izračunani koeficient zanesljivosti vprašalnika Cronbach je skoraj odličen (0,86), kar nam 

pove, da je vseh 9 spremenljivk med sabo tesno povezanih, da celoten sklop vprašanj govori o 

enotni temi in da je pozornost anketiranca nemotena. 

Povprečne stopnje strinjanja z vsemi trditvami so zelo visoke (> 4), kar odraţa tako dobro 

urejenost področja varnosti pri delu kakor tudi zavedanje zaposlenih o pomembnosti le-tega. 

 

Slika 3: Povprečne stopnje strinjanja s trditvami sklopa - organiziranost  

prijave nezgode pri delu z ostrim pripomočkom v dotični zdravstveni ustanovi 

 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Ob nastopu službe sem prejel/-a informacije kako ravnati 
vprimeru incidenta ( prva pomoč). 

Prejel/-a sem informacije kako prijaviti incident in kakšen je 
nadaljnji postopek. 

Delodajalec me redno pošilja na zdravniške preglede in ob tem 
preveri  titer  protiteles  proti  najpogosteje  prenosljivi  krvni… 

V  primeru  incidenta  lahko  opravim  vse  potrebne  nadaljnje 
preiskave v roku službe. 

Delodajalec me pošlje na dodatno cepljenje za hepatitis B, 
kadar je to potrebno. 

Menim, da bi bilo smiselno občasno organizirati obnovitev 
znanj v zvezi z incidenti ( prva pomoč, postopek prijave… 

V organizaciji se vspodbuja prijavljanje incidentov. 

Seznanjen/-a   sem   z   morebitnimi   posledicami   vboda   s 
kontaminirano iglo. 

Menim, da je pomembno vse zaposlene v zdravstveni negi 
opozarjati na nevarnost okužbe zaradi incidenta. 
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Samo organizacijo ravnanja ob nezgodi pri delu in prijave incidenta zaposleni dobro 

ocenjujejo, saj se povprečne ocene pri vseh trditvah gibljejo (povprečni stopnji strinjanja 

znašata 4,2 oziroma 4,6). Anketiranci se strinjajo, da je zelo pomembno zaposlene v 

zdravstveni negi nenehno opozarjati na moţnost okuţbe pri delu (povprečna stopnja strinjanja 

znaša 4,6) in jih seznanjati s posledicami nezgode pri delu (povprečna stopnja strinjanja znaša 

4,4). Strinjajo se, da se v organizaciji spodbuja prijavljanje nezgode pri delu (povprečna 

stopnja strinjanja znaša 4,4), kar kaţe na pozitiven vpliv organizacije na prijavljanje nezgode 

pri delu z ostrim pripomočkom. To potrjujeta tudi naslednji dve trditvi, ki govorita, da 

organizacija omogoča in organizira vse nadaljnje preiskave po prijavi nezgode z ostrim 

pripomočkom opraviti znotraj sluţbenega časa (povprečna stopnja strinjanja znaša 44,3) in 

organizacija organizira preverjanje titra protiteles proti najpogostejši krvni bolezni (HBV) 

znotraj zdravniškega pregleda (povprečna stopnja strinjanja znaša 4,3). Zaposleni pozitivno 

ocenjujejo tudi trditvi, ki govorita o obveščanju zaposlenih, kako ravnati v primeru nezgode 

pri delu z ostrim pripomočkom (povprečna stopnja strinjanja znaša 4,3) in kako nezgodo 

prijaviti (povprečna stopnja strinjanja znaša 4,2). 

Preglednica 9: Primerjava mnenja glede organiziranosti varnosti pri delu v dotični 

zdravstveni ustanovi med zaposlenimi, ki so incident prijavili oziroma ne 

Organiziranost prijave nezgode pri delu z 

ostrim pripomočkom v dotični zdravstveni 

ustanovi 

Povprečna stopnja strinjanja  

Stopnja 

pomembnosti 

preizkusa 

razlik med 

aritmetičnima 

sredinama 

(2-stranska) 

 

Ali ste vbod s 

kontaminirano 

iglo prijavili kot 

incident 

DA (n=38) 

 

Ali ste vbod s 

kontaminirano 

iglo prijavili kot 

incident 

NE (n =17) 

Ob nastopu sluţbe sem prejel/-a informacije, 

kako ravnati v primeru incidenta (prva pomoč). 
4,21 3,82 0,164 

Prejel/-a sem informacije, kako prijaviti incident 

in kakšen je nadaljnji postopek. 
4,34 3,71 0,018 

Seznanjen/-a  sem  z  morebitnimi  posledicami  

vboda  s kontaminirano iglo. 
4,50 4,29 0,361 

Delodajalec me pošlje na dodatno cepljenje za 

hepatitis B, kadar je to potrebno. 
4,45 4,47 0,916 

V organizaciji se spodbuja prijavljanje 

incidentov. 
4,5 4,41 0,706 
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Vidimo, da so povprečne stopnje strinjanja pri obeh skupinah zaposlenih višje od 4, kar kaţe 

na dejstvo, da je za obe skupini zaposlenih bolj ali manj enako poskrbljeno iz vidika varnosti 

pri delu. Pri skoraj vseh kategorijah organiziranosti ni zaznati statistično pomembnih razlik 

med skupinama zaposlenih v zaznavanju urejenosti organizacije na področju varnosti pri delu. 

Edino izjemo predstavlja trditev »Prejel/-a sem informacije, kako prijaviti incident in kakšen 

je nadaljnji postopek«, s katero se v povprečju nekoliko bolj strinjajo zaposleni, ki so incident 

prijavili, v primerjavi s tistimi, ki tega niso storili.  

3.3.2 Ravnanja zaposlenih ob nezgodi pri delu 

V drugem sklopu je 10 vprašanj, s katerimi smo anketirance spraševali, kako se odzovejo na 

nezgodo pri delu in kako ob nezgodi z ostrim pripomočkom ravnajo, pri čemer so anketiranci 

posamezno trditev ocenjevali po Likertovi lestvici. 

Preglednica 10: Zanesljivost vprašalnika - ravnanja zaposlenih ob nezgodi pri delu 

Cronbachova alfa Število kazalnikov 

0,644 10 

Organiziranost prijave nezgode pri delu z 

ostrim pripomočkom v dotični zdravstveni 

ustanovi 

Povprečna stopnja strinjanja Stopnja 

pomembnosti 

preizkusa 

razlik med 

aritmetičnima 

sredinama 

(2-stranska) 

Ali ste vbod s 

kontaminirano 

iglo prijavili kot 

incident 

DA (n=38) 

Ali ste vbod s 

kontaminirano 

iglo prijavili kot 

incident 

NE (n =17) 

V primeru incidenta lahko opravim vse potrebne 

nadaljnje preiskave v roku sluţbe. 
4,34 3,94 0,117 

Delodajalec me redno pošilja na zdravniške 

preglede in ob tem preveri titer protiteles proti 

najpogosteje prenosljivi krvni bolezni (hepatitis 

B). 

4,29 4,24 0,825 

Menim, da je pomembno vse zaposlene v 

zdravstveni negi opozarjati na nevarnost okuţbe 

zaradi incidenta. 

4,68 4,47 0,286 

Menim, da bi bilo smiselno občasno organizirati 

obnovitev znanj v zvezi z incidenti (prva pomoč, 

postopek prijave incidenta). 

4,47 4,12 0,172 
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Izračunani koeficient Cronbach je sprejemljiv, njegova vrednost je 0,64 in predstavlja 

povezanost 10 spremenljivk.  

 

Slika 4: Povprečne stopnje strinjanja s trditvami sklopa –  

ravnanje zaposlenih ob nezgodi pri delu 

Pri odgovarjanju zaposlenih na vprašanja o ravnanju ob nezgodi pri delu z ostrim 

pripomočkom je več pozitivnih odgovorov na račun poznavanja postopka prve pomoči pri 

vbodu. Največ (povprečni stopnji strinjanja znašata 4,6) jih meni, da je za zaposlenega zelo 

nelagodno čakati na (morebitne pozitivne) izvide po vbodu, kar (povprečni stopnji strinjanja 

znašata 4,4) jih meni, da je pomembno incidente beleţiti in jih spremljati. S povprečno 

stopnjo strinjanja v prvih šestih spremenljivkah anketiranci potrdijo, da dobro oz. zelo dobro 

teoretično poznajo, kako ravnati ob nezgodi pri delu in kako ravnajo po prijavi incidenta. 

Zadnje štiri spremenljivke sprašujejo, kako zaposleni ravnajo ob nezgodi (povprečna stopnja 

strinjanja znaša med 3,0 do 3,3). Anketirani se na ta vprašanja s trditvami niti se ne strinjajo 

niti strinjajo, ne ţelijo izraziti svojega mnenja ali pa ţelijo sporočiti, da se to njih ne tiče »Bil 

sem soudeležen pri dogodku, kjer se je zaposleni zbodel s kontaminirano iglo«. Zanimivo je, 

da sta trditvi: »Menim, da je postopek prijave vboda s kontaminirano iglo prezahteven« in 

»Menim, da postopek prijave vboda s kontaminirano iglo vzame preveč časa« bili zastavljeni 

ravno z namenom, ker so anketiranci v več raziskavah potrdili, da niso prijavili nesreče pri 

delu ravno zaradi prezahtevnega postopka prijave nezgode pri delu in ker ves postopek v 

 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Bil sem soudeležen pri dogodku, kjer se je zaposleni zbodel s 
kontaminirano iglo. 

Ob tem dogodku sem čutil/-a nelagodje v smislu, da lahko 
takšen dogodek doleti tudi mene. 

Menim, da je postopek prijave vboda s kontaminirano iglo 
prezahteven. 

Menim, da postopek prijave vboda s kontaminirano iglo vzame 
preveč časa. 

Menim, da sem bil/-a dovolj seznanjen/-a ob nastopu 
delovnega razmerja, kako je potrebno ravnati v primeru vboda 

s kontaminirano iglo  (prva pomoč) . 

Menim, da je pomembno vbode s kontaminirano iglo beležiti in 
slediti. 

Menim, da sem pri svojem delu ogrožen/-a in se lahko okužim s 
katero od krvno prenosljivih bolezni. 

Menim, da poznam postopek prve pomoči v primeru vboda s 
kontaminirano iglo. 

Menim, da je pomembno zaposlene, ki so se zbodli s 
kontaminirano iglo, spremljati in kontrolirati kri glede na 

možnost okužbe. 

Menim, da je za zaposlenega ki se je zboden s kontaminirano 
iglo nelagodno (čakanje morebitnih pozitivnih izvidov). 
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zvezi s prijavo nezgode zahteva preveč časa (Stare in Kresnič 2003, 54; Gopar-Nieto idr. 

2015; Elmiyeh idr. 2004, 326).  

V naši raziskavi smo ugotovili, da kar 76 % anketirancev incidenta ni prijavilo, ker so sami 

ocenili majhno tveganje za okuţbo, kljub temu da smo iz navodil dotične ustanove zasledili, 

da je infektolog zadolţen za oceno tveganja za okuţbo s krvno prenosljivimi boleznimi 

(SPOBO 2012) ter 24 % anketirancev tega ni storilo, ker se jim zdi postopek prijave 

prezahteven. 

Preglednica 11: Primerjava ravnanja zaposlenih ob nezgodi pri delu, ki so incident 

prijavili oziroma ne 

Ravnanja zaposlenih ob nezgodi pri delu 

 

Povprečna stopnja strinjanja Stopnja 

pomembnosti 

preizkusa 

razlik med 

aritmetičnima 

sredinama 

(2-stranska) 

Ali ste vbod s 

kontaminirano 

iglo prijavili kot 

incident 

DA (n=38) 

Ali ste vbod s 

kontaminirano 

iglo prijavili kot 

incident 

  NE (n =17) 

Bil sem soudeleţen pri dogodku, kjer se je zaposleni 

zbodel s kontaminirano iglo. 
3,19 2,73 0,370 

Ob tem dogodku sem čutil/-a nelagodje v smislu, da 

lahko takšen dogodek doleti tudi mene. 
3,33 2,87 0,328 

Menim, da je pomembno vbode s kontaminirano 

iglo beleţiti in slediti. 
4,50 4,13 0,218 

Menim, da je pomembno zaposlene, ki so se zbodli 

s kontaminirano iglo, spremljati in kontrolirati kri 

glede na moţnost okuţbe. 

4,58 4,40 0,334 

Menim, da je za zaposlenega ki se je zboden s 

kontaminirano iglo nelagodno (čakanje morebitnih 

pozitivnih izvidov). 

4,81 4,40 0,031 

Menim, da sem bil/-a dovolj seznanjen/-a ob 

nastopu delovnega razmerja, kako je potrebno 

ravnati v primeru vboda s kontaminirano iglo (prva 

pomoč) . 

4,47 3,67 0,010 

Menim, da poznam postopek prve pomoči v primeru 

vboda s kontaminirano iglo. 
4,72 4,07 0,002 

Menim, da je postopek prijave vboda s 

kontaminirano iglo prezahteven. 
2,83 3,67 0,540 
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Pri skoraj vseh kategorijah ravnanja ni zaznati statistično pomembnih razlik med skupino 

zaposlenih, ki so incident prijavili in tistimi, ki tega niso storili. 

Izjeme so trditve:  

 »menim, da je za zaposlenega, ki se je zbodel s kontaminirano iglo, nelagodno (čakanje 

morebitnih pozitivnih izvidov)«, 

 »menim, da sem bil/-a dovolj seznanjen/-a ob nastopu delovnega razmerja, kako je treba 

ravnati v primeru vboda s kontaminirano iglo (prva pomoč)«, 

 »menim, da poznam postopek prve pomoči v primeru vboda s kontaminirano iglo«, pri 

katerih imajo zaposleni, ki so incident prijavili nekoliko večje povprečje, oziroma ti 

zaposleni pridobljeno znanje v zvezi z ravnanjem ob nesreči pri delu tudi izvajajo. 

Z zgoraj navedenimi trditvami so se zaposleni, ki so svoj incident prijavili, nekoliko bolj 

strinjali v primerjavi s kolegi, ki tega niso storili, kar odraţa njihovo relativno večjo 

seznanjenost s postopki ob nesreči pri delu. 

3.3.3 Ozaveščenost zaposlenih o postopkih ravnanja v primeru nezgod 

V tretjem sklopu vsebinskih vprašanj je 11 vprašanj, s katerimi smo anketirance spraševali o 

poznavanju varstva in zdravja pri delu, s katerim preprečujemo nezgode pri delu pri čemer so 

anketiranci posamezno trditev ocenjevali po Likertovi lestvici. Najprej smo preverili 

zanesljivost sklopa vprašanj, ki je prikazana v spodnji preglednici. 

 

 

Ravnanja zaposlenih ob nezgodi pri delu 

 

Povprečna stopnja strinjanja Stopnja 

pomembnosti 

preizkusa 

razlik med 

aritmetičnima 

sredinama 

(2-stranska) 

Ali ste vbod s 

kontaminirano 

iglo prijavili kot 

incident 

DA (n=38) 

Ali ste vbod s 

kontaminirano 

iglo prijavili kot 

incident 

NE (n =17) 

Menim, da postopek prijave vboda s kontaminirano 

iglo vzame preveč časa. 
2,97 3,73 0,080 

Menim, da sem pri svojem delu ogroţen/-a in se 

lahko okuţim s katero od krvno prenosljivih 

bolezni. 

4,64 4,27 0,059 
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Preglednica 12: Zanesljivost vprašalnika - poznavanje varstva pri delu med zaposlenimi 

v zdravstveni negi 

Cronbachova alfa Število kazalnikov 

0,751 11 

Izračunani koeficient Cronbach je dober (0,751) in predstavlja povezanost 11 spremenljivk.  

Povprečne stopnje strinjanja z večino trditev so relativno visoke (> 4). 

 

Slika 5: Povprečne stopnje strinjanja s trditvami sklopa - poznavanje varstva pri delu 

med zaposlenimi v zdravstveni negi 

V sklopu vprašanj o poznavanju varnosti pri delu so zaposleni zelo visoko ocenili svoje 

znanje o varstvu pri delu in preprečevanju nezgode pri delu. Večina odgovorov ima 

povprečno oceno (povprečna stopnja strinjanja znaša 4 in 5). Anketiranci se zelo zavedajo, da 

jim ena nezgoda pri delu z ostrim pripomočkom lahko spremeni ţivljenje (povprečna stopnja 

strinjanja znaša 4,7). Na vprašanja, ali se zavedajo nevarnosti pri svojem delu, ali poznajo 

krvno prenosljive bolezni in ali poznajo posledice nezgode z ostrim pripomočkom, so v večini 

 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Menim, da sem pri svojem delu varen/-na pred delovnimi 
nesrečami. 

Bojim se nesreče pri delu. 

Seznanjen/-a sem, da sem po uredbi evropske unije dolžan 
prijaviti vsak vbod s kontaminirano iglo. V nasprotnem… 

Menim, da  delam v skladu s predpisi o varstvu pri delu. 

Uporabljam osebno varovalno opremo, kadar rokujem z ostrimi  
predmeti (rokavice )? 

Pri delu uporabljam zaščitno varovalno opremo. 

Menim, da vem kako se krvno prenosljive bolezni prenašajo in 
kako vplivajo na zdravje ljudi. 

Menim, da poznam posledice vboda s kontaminirano iglo. 

Zavedam se  kako ne (varno) je moje delo. 

Menim, da poznam krvno prenosljive bolezni. 

Zavedam se, da mi en vbod s kontaminirano iglo lahko 
spremeni življenje. 
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odgovorili s povprečno oceno (povprečna stopnja strinjanja znaša 4,6). Tudi na vprašanje, ali 

poznajo Direktivo EU in v Republiki Sloveniji veljavno Uredbo o varovanju delavcev pred 

tveganji zaradi poškodb z ostrim pripomočkom, je večina anketirancev pritrdila, da poznajo 

svoje pravice in dolţnosti in kakšne so lahko finančne sankcije. Delno se strinjajo s trditvijo, 

da jih je strah pred nezgodo z ostrim pripomočkom (povprečna stopnja strinjanja znaša 3,7). 

V povprečju se niso opredelili glede mnenja, ali so pri delu varni pred delovnimi nesrečami 

ali ne (povprečna stopnja strinjanja znaša 3,1), kar je pričakovano, saj za nezgodo pri delu ni 

vedno kriv samo zaposleni, temveč je po navadi več dejavnikov, lahko je kriv le splet 

okoliščin. 

Preglednica 13: Primerjava ozaveščenosti o postopkih ravnanja v primeru nezgod med 

zaposlenimi v zdravstveni negi, ki so incident prijavili oziroma tega niso 

storili 

Poznavanje varstva pri delu med zaposlenimi 

v zdravstveni negi 

 

Povprečna stopnja strinjanja Stopnja 

pomembnosti 

preizkusa razlik 

med 

aritmetičnima 

sredinama 

(2-stranska) 

Ali ste vbod s 

kontaminirano 

iglo prijavili kot 

incident 

DA (n=38) 

Ali ste vbod s 

kontaminirano 

iglo prijavili kot 

incident 

NE (n =17) 

Menim, da sem pri svojem delu varen/-na pred 

delovnimi nesrečami. 
2,67 3,00 0,451 

Menim, da delam v skladu s predpisi o varstvu pri 

delu. 
4,33 4,07 0,190 

Pri delu uporabljam zaščitno varovalno opremo. 4,47 4,33 0,524 

Bojim se nesreče pri delu. 3,64 3,73 0,794 

Uporabljam osebno varovalno opremo, kadar 

rokujem z ostrimi predmeti (rokavice) 
4,33 3,80 0,100 

Zavedam se, kako ne (varno) je moje delo. 4,67 4,13 0,009 

Menim, da poznam posledice vboda s 

kontaminirano iglo. 
4,81 4,07 0,000 

Menim, da poznam krvno prenosljive bolezni. 4,69 4,40 0,051 

Menim, da vem, kako se krvno prenosljive bolezni 

prenašajo in kako vplivajo na zdravje ljudi. 
4,47 4,40 0,760 
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Pri skoraj vseh kategorijah ravnanja zaposlenih ob incidentu so stopnje pomembnosti 

preizkusov nad 0,05, kar pomeni, da med povprečnimi stopnjami strinjanja med enimi in 

drugimi zaposlenimi (tisti, ki so incident prijavili, oziroma tega niso storili) ni statistično 

pomembnih razlik. 

Izjeme so trditve:  

 »zavedam se, kako ne (varno) je moje delo«, 

 »menim, da poznam posledice vboda s kontaminirano iglo«, 

 »seznanjen/-a sem, da sem po uredbi evropske unije dolţan prijaviti vsak vbod s 

kontaminirano iglo. V nasprotnem primeru sem lahko kaznovan/-a«, 

 »zavedam se, da mi en vbod s kontaminirano iglo lahko spremeni ţivljenje«, pri katerih se 

zaposleni, ki so incident prijavili, imajo nekoliko večje povprečje oziroma ti zaposleni se 

bolj zavedajo nevarnost okuţbe, ţe pri enem incidentu.  

Pri zgoraj navedenih trditvah je mogoče zaznati nekoliko višje povprečne stopnje strinjanja 

zaposlenih, ki so incident prijavili v primerjavi z zaposlenimi, ki tega niso storili, kar odraţa 

njihovo relativno večjo ozaveščenost s tveganji, ki so jim izpostavljeni. 

 

3.3.4 Izvajanje aktivnosti varstva pri delu med zaposlenimi v zdravstveni negi 

V četrtem sklopu vsebinskih vprašanj je 11 vprašanj, s katerimi smo anketirance spraševali o 

izvajanju aktivnosti na področju varstva in zdravja pri delu, s katerim preprečujemo nezgode 

Poznavanje varstva pri delu med zaposlenimi 

v zdravstveni negi 

 

Povprečna stopnja strinjanja Stopnja 

pomembnosti 

preizkusa 

razlik med 

aritmetičnima 

sredinama 

(2-stranska)  

Ali ste vbod s 

kontaminirano 

iglo prijavili kot 

incident 

DA (n=38) 

Ali ste vbod s 

kontaminirano 

iglo prijavili kot 

incident 

NE (n =17) 

Seznanjen/-a sem, da sem po uredbi evropske unije 

dolţan prijaviti vsak vbod s kontaminirano iglo. V 

nasprotnem primeru sem lahko kaznovan/-a. 

4,25 3,60 0,035 

Zavedam se, da mi en vbod s kontaminirano iglo 

lahko spremeni ţivljenje. 
4,72 4,33 0,016 
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pri delu, pri čemer so anketiranci posamezno trditev ocenjevali po Likertovi lestvici. Najprej 

smo preverili zanesljivost sklopa vprašanj, ki je prikazana v spodnji preglednici. 

Preglednica 14: Zanesljivost vprašalnika - izvajanje varstva pri delu med zaposlenimi v 

zdravstveni negi 

Cronbachova alfa Število kazalnikov 

0,935 9 

Izračunani koeficient Cronbach je odličen in dokazuje, da je povezanost med 9 

spremenljivkami zelo dobra.  

Povprečne stopnje strinjanja so pri večini trditev relativno visoke (> 4). 

 

Slika 6: Povprečne stopnje strinjanja s trditvami sklopa – izvajanje varstva  

pri delu med zaposlenimi v zdravstveni negi 

V četrtem sklopu vprašanj anketiranci ocenjujejo sami sebe, kako so uspešni pri izvajanju 

varstva pri delu. Potrdili so na vsa vprašanja, da upoštevajo predpise varstva pri delu pri 

svojem delu, da dosledno uporabljajo osebno varovalno opremo, da upoštevajo varnostne 

ukrepe. Predvidevamo, da je ocena nekoliko subjektivna, glede na to, da je kar 20 

anketirancev od 55 imelo nezgodo pri delu z ostrim pripomočkom pri pokrivanju igle po 

uporabi in 5 oseb od 55, ker kontejnerja za odlaganje ostrih pripomočkov niso imeli na 

dosegu roke. Obe priloţnosti za vbod sta zabeleţeni kot tehnični program, v programu za 

preprečevanje poškodb z ostrimi pripomočki v dotični ustanovi (SPOBO 2012). Torej, če bi 

 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Menim, da pri svojem delu upoštevam priporočila varstva pri 
delu. 

Menim, da je potrebno v boju pred vbodi z ostrim predmetom 
sodelovanje večih služb. 

Menim, da pri svojem delu ravnam varno do sebe. 

Menim, da sem pozoren pri ravnanju z ostrimi predmeti, da ne 
pride do vboda z njimi. 

Menim, da upoštevam priporočila kako ravnamo z ostrimi 
predmeti. 

Menim, da ostre predmete odstranjujem v skladu z navodili dela. 

Menim, da ravnam z ostrimi predmeti tako, da preprečim vbod z 
ostrim predmetom tudi zaposlenim ki delajo poleg mene. 

Menim, da sem dovolj seznanjen o tem kako shranjujemo ostre 
predmete na oddelku in kako jih iz oddelka odstranjujemo. 

Menim, da je pomembno skrbeti za ostale uslužbence, da se ne 
zbodejo z ostrim predmetom zaradi nas. 
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zaposleni res dosledno izvajali ukrepe za varnost in zdravje pri delu, do teh 25 nezgod nebi 

prišlo. 

Preglednica 15: Primerjava izvajanja aktivnosti varstva pri delu med zaposlenimi v 

zdravstveni negi, ki so že bili udeleženi v incidentu in tistimi, ki v 

incidentu še niso bili udeleženi. 

Izvajanje aktivnosti varstva pri delu med 

zaposlenimi v zdravstveni negi 

Povprečna stopnja strinjanja Stopnja 

pomembnosti 

preizkusa 

razlik med 

aritmetičnima 

sredinama 

(2-stranska) 

Ali ste se pri delu 

ţe kdaj zbodli s 

kontaminiranim 

ostrim predmetom  

DA (n=54) 

Ali ste se pri delu 

ţe kdaj zbodli s 

kontaminiranim 

ostrim predmetom  

NE (n =24) 

Menim, da pri svojem delu upoštevam priporočila 

varstva pri delu. 
4,37 4,50 0,422 

Menim, da pri svojem delu ravnam varno do sebe. 4,43 4,63 0,176 

Menim, da upoštevam priporočila, kako ravnamo 

z ostrimi predmeti. 
4,54 4,58 0,744 

Menim, da sem pozoren pri ravnanju z ostrimi 

predmeti, da ne pride do vboda z njimi. 
4,50 4,58 0,558 

Menim, da ostre predmete odstranjujem v skladu z 

navodili dela. 
4,56 4,58 0,855 

Menim, da ravnam z ostrimi predmeti tako, da 

preprečim vbod z ostrim predmetom tudi 

zaposlenim, ki delajo poleg mene. 

4,61 4,63 0,921 

Menim, da je pomembno skrbeti za ostale 

usluţbence, da se ne zbodejo z ostrim predmetom 

zaradi nas. 

4,65 4,71 0,644 

Menim, da je potrebno v boju pred vbodi z ostrim 

predmetom sodelovanje več sluţb. 
4,39 4,50 0,528 

Menim, da sem dovolj seznanjen o tem, kako 

shranjujemo ostre predmete na oddelku in kako jih 

iz oddelka odstranjujemo. 

4,65 4,63 0,861 

Rezultati preizkusa razlik med aritmetičnimi sredinami kaţejo, da med zaposlenimi, ki so ţe 

bili udeleţeni v incidentu, in tistimi, ki se z incidentom še niso soočili, pomembnih razlik v 

samoocenah doslednosti izvajanja aktivnosti s področja varnosti in zdravja pri delu ni. 
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3.3.5 Uporaba varnih igel 

V petem sklopu vsebinskih vprašanj je 8 vprašanj, s katerimi smo anketirance spraševali o 

uporabi ostrih pripomočkov z varovalom oz. varnih igel, pri čemer so anketiranci posamezno 

trditev ocenjevali po Likertovi lestvici. Najprej smo preverili zanesljivost sklopa vprašanj, ki 

je prikazana v spodnji preglednici. 

Preglednica 16: Zanesljivost vprašalnika - uporaba varnih igel 

Cronbachova alfa Število kazalnikov 

0,726 8 

Izračunani koeficient Cronbach je dober in dokazuje, da je povezanost med 8 

spremenljivkami zadovoljiva. 

 

Povprečne stopnje strinjanja znašajo pri večini trditev med 3,5 do 4,5. 

 

Slika 7: Povprečne stopnje strinjanja s trditvami sklopa – uporaba varnih igel 

Anketiranci se strinjajo, da bi morali uporabljati še več varnih igel in da je treba za uporabo 

varnih igel upoštevati priporočila proizvajalca (povprečna stopnja strinjanja znaša 4,5). 

Večina anketirancev se srečuje z varnimi iglami (povprečna stopnja strinjanja znaša 4,3), 

trenutno se uporabljajo v ustanovi samo varne igle za subcutano aplikacijo zdravil, vse ostale 

igle se uporabljajo brez varovala. V odgovorih je jasno izraţeno, da se zaposlenim uporaba 

varnih igel ne zdi zahtevna, kar je pohvalen rezultat, saj na podlagi njega lahko sklepamo, da 

 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Rokovanje z varnimi iglami se mi zdi prezahtevno. 

Mehanizem varnih igel me opomni, da ga aktiviram preden iglo 
odstranim? 

Menim, da mi  je  varna igla že preprečila vbod s kontaminirano 
iglo. 

Menim, da samo mehanizem varnih igel ne prepreči vboda s 
kontaminirano iglo. 

Pri rokovanju z varnimi iglami imam večji občutek varnosti. 

Pri svojem delu se srečujem z varnimi iglami  (antikoagulantna 
terapija, i.v. kanile, igle za odvzem krvi). 

Upoštevam priporočila, kako se pravilno ravna z varnimi iglami. 

Menim, da bi morali uporabljati še več varnih igel. 
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bi zaposleni uporabljali več varnih igel, če bi jih imeli na izbiro in bi s tem gotovo preprečili 

kakšno nezgodo pri delu z ostrim pripomočkom. 

Preglednica 17: Primerjava ozaveščenosti o pravilni uporabi varnih igel med 

zaposlenimi v zdravstveni negi, ki so že bili udeleženi v incidentu in 

tistimi, ki v incidentu še niso bili udeleženi 

Uporaba varnih igel 

 

Povprečna stopnja strinjanja Stopnja 

pomembnosti 

preizkusa 

razlik med 

aritmetičnima 

sredinama 

(2-stranska) 

Ali ste se pri 

delu ţe kdaj 

zbodli s 

kontaminiranim 

ostrim 

predmetom  

DA (n=54) 

Ali ste se pri 

delu ţe kdaj 

zbodli s 

kontaminiranim 

ostrim 

predmetom  

NE (n =24) 

Pri svojem delu se srečujem z varnimi iglami 

(antikoagulantna terapija, i.v. kanile, igle za 

odvzem krvi). 

4,41 4,25 0,429 

Upoštevam priporočila, kako se pravilno ravna z 

varnimi iglami. 
4,50 4,46 0,819 

Menim, da mi je varna igla ţe preprečila vbod s 

kontaminirano iglo. 
3,78 3,96 0,506 

Menim, da bi morali uporabljati še več varnih 

igel. 
4,52 4,58 0,699 

Pri rokovanju z varnimi iglami imam večji 

občutek varnosti. 
4,09 4,29 0,418 

Rokovanje z varnimi iglami se mi zdi 

prezahtevno. 
2,17 2,75 0,052 

Mehanizem varnih igel me opomni, da ga 

aktiviram, preden iglo odstranim? 
3,46 3,92 0,085 

Menim, da samo mehanizem varnih igel ne 

prepreči vboda s kontaminirano iglo. 
3,96 3,58 0,145 

Rezultati preizkusa razlik med aritmetičnimi sredinami kaţejo, da med zaposlenimi, ki so ţe 

bili udeleţeni v incidentu, in tistimi, ki se z incidentom še niso soočili pomembnih razlik v 

ozaveščenosti o pravilni uporabi varnih igel ni. 
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3.4 Preverjanje hipotez 

Pri preverjanju prve hipoteze uporabimo hi kvadrat test (test kontingenčne tabele). S tem 

testom ugotavljamo povezanost dveh nominalnih oziroma eno nominalno in eno ordinalno 

spremenljivko. Za preverjanje ostalih hipotez uporabimo t-test za preizkus razlik med 

aritmetičnima sredinama za neodvisna vzorca. 

H1: Pogostost prijavljanja incidentov posameznih skupin zaposlenih v zdravstveni negi je 

povezana z njihovimi demografskimi lastnostmi 

Vprašanje v anketi »Ali ste vbod s kontaminirano iglo prijavili kot incident«, v katerem 

anketiranci odgovarjajo z da ali ne (nominalna spremenljivka), bomo povezali z 

demografskimi dejavniki: 

1. spol (nominalna spremenljivka), 

2. starost (razredi – ordinalna spremenljivka), 

3. izobrazba (ordinalna spremenljivka), 

4. število delovnih ur na teden (ordinalna spremenljivka). 

Hipotezi testa so: 

H0: Spremenljivki nista povezani. 

H1: Spremenljivki sta povezani. 

Test je nestabilen, če so frekvence manjše od 5. V takem primeru uporabimo test Verjetnost 

razmerja. 

Razlike v prijavi incidenta med spoloma 

Preglednica 18: Število udeleženih v incidentu glede na njegovo prijavo in spol 

 

Spol 

Skupaj Moški Ţenski 

Ali ste vbod s 

kontaminirano iglo 

prijavili kot incident 

             Da 7 31 38 

             Ne 2 15 17 

Skupaj 9 46 55 
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Preglednica 19: Hi kvadrat test povezanosti prijave incidenta in spola zaposlene osebe 

udeležene v incidentu 

 Vrednost Stopinje prostosti 

Stopnja pomembnosti 

(2-stranski preizkus) 

Pearsonov hi kvadrat 0,380
a
 1 0,537 

Verjetnost razmerja 0,400 1 0,527 

Število veljavnih primerov 55   

a. 1 celica (25,0 %) je pri pričakovanih frekvencah 1.5. Minimalno pričakovana frekvenca je 2.78. 

Rezultati v preglednici 18 oziroma 19 kaţejo, da med spoloma ni statistično pomembnih 

razlik v deleţu prijavljenih incidentov. 

Razlike v prijavi incidenta med starostnimi skupinami 

Iz testa smo izločili najmlajšo skupino, pod 20 let, ker je v njej samo 1 oseba. 

Preglednica 20: Število udeleženih v incidentu glede na njegovo prijavo in starost 

 

Starost 

Skupaj 21−30 let 31−40 let 41−50 let 

Nad 51 

let 

Ali ste vbod s 

kontaminirano iglo      

prijavili kot incident 

        Da 13 17 6 2 38 

        Ne 9 1 3 3 16 

Skupaj 22 18 9 5 54 

Iz preglednice je razvidno, da izstopa skupina 31−40 let, v kateri je razmerje da proti ne 

bistveno višje kot v ostalih starostnih razredih. Ali je ta razlika statistično značilna, nam 

potrdi naslednji test. 

Preglednica 21: Hi kvadrat test povezanosti prijave incidenta in starost zaposlene osebe 

udeležene v incidentu 

 

 Vrednost Stopinje prostosti 

Stopnja pomembnosti 

(2-stranski preizkus) 

Pearsonov hi kvadrat 8,617
a
 3 0,035 

Verjetnost razmerja 9,952 3 0,019 

Število veljavnih primerov 54   
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a. 3 celica (37,5 %) je pri pričakovanih frekvencah 5. Minimalno pričakovana frekvenca je 1,48. 

V starostni skupini med 31 in 40 let je v skupini, ki ni prijavila incidenta, samo ena oseba, 

zato je treba preveriti tudi test Hi kvadrat. Rezultati testov kaţejo, da med različnimi 

starostnimi skupinami obstajajo razlike. Ničelno hipotezo lahko zavrnemo in sprejmemo 

sklep, da je razlika med številom prijavljenih incidentov in starostjo zaposlenih v deleţu 

prijavljenih incidentov. 

Razlike v prijavi incidenta med izobrazbenimi skupinami 

Iz testa smo izločili 2 osebi z univerzitetno izobrazbo, sicer bi bil test neveljaven. 

Preglednica 22: Število udeleženih v incidentu glede na njegovo prijavo in izobrazba 

 

Izobrazba 

Skupaj Srednja šola 

Višja/visoka 

strokovna 

izobrazba 

Ali ste vbod s 

kontaminirano iglo 

prijavili kot incident 

                Da 29 8 37 

                Ne 12 4 16 

Skupaj 41 12 53 

Iz preglednice ni razvidno, da kakšna skupina bistveno izstopa oziroma več prijavlja 

incidente. Ali je ta razlika statistično značilna, nam potrdi naslednji test. 

Preglednica 23: Hi kvadrat test povezanosti prijave incidenta in izobrazba zaposlene 

osebe udeležene v incidentu 

 Vrednost 

Stopinje 

prostosti 

Stopnja 

pomembnosti (2-

stranski preizkus) 

Pearsonov hi kvadrat 0,073
a
 1 0,787 

Verjetnost razmerja 0,072 1 0,789 

Število veljavnih primerov 53   

a. 1 celica (25,0 %) je pri pričakovanih frekvencah 5. Minimalno pričakovana frekvenca je 3,62. 

V skupini z višjo/visokošolsko izobrazbo je manj kot pet oseb, ki incidenta niso prijavile, zato 

preverimo tudi, hi kvadrat test. Rezultati obeh testov kaţejo, da med različnimi stopnjami 

izobrazbe ni statistično pomembnih razlik v deleţu prijavljenih incidentov. 
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Razlike v prijavi incidenta med zaposlenimi z različnimi tedenskimi obremenitvami  

Preglednica 24: Število udeleženih v incidentu glede na njegovo prijavo in število 

opravljenih delovnih ur/teden 

 

Število opravljenih delovnih ur/teden 

Skupaj 31–40 ur 41–50 ur 51–60 ur 61–70 ur 

Ali ste vbod s 

kontaminirano iglo      

prijavili kot incident 

Da 5 19 11 3 38 

Ne 1 10 4 2 16 

Skupaj 6 29 15 5 55 

Iz preglednice ni razvidno, da kakšna skupina bistveno izstopa oziroma več prijavlja 

incidente. Ali je ta razlika statistično značilna, nam potrdi naslednji test. 

Preglednica 25: Hi kvadrat test povezanosti prijave incidenta in število opravljenih 

delovnih ur/teden zaposlene osebe udeležene v incidentu 

 Vrednost 

Stopinje 

prostosti 

Stopnja 

pomembnosti (2-

stranski preizkus) 

Pearsonov hi kvadrat 0,767
a
 3 0,857 

Verjetnost razmerja 0,806 3 0,848 

Število veljavnih primerov 055   

a. 5 celica (62,5 %) je pri pričakovanih frekvencah 5. Minimalno pričakovana frekvenca je 1,47. 

V skupinah od 31 do 40 ur, od 51 do 60 ur in od 61 do 70 ur je manj kot pet oseb, ki incidenta 

niso prijavile, zato preverimo še hi kvadrat test. Rezultati obeh testov kaţejo, da med 

skupinami zaposlenih, ki opravijo različno število delovnih ur na teden, ni statistično 

pomembnih razlik v deleţu prijavljenih incidentov. 

H2: Organizacija področja varnosti pri delu je pomemben dejavnik pogostosti prijavljanja 

incidentov. 



 

55 

Hipotezo bomo dokazovali s sklopom vprašanj »Organiziranost prijavljanja incidentov«. 

Primerjali bomo dve skupini anketirancev: 

 tiste, ki so vbod s kontaminirano iglo prijavili kot incident, 

 in tiste, ki tega niso storili. 

Test poteka v dveh delih: 

Prvi del je namenjen testiranju razlike med variancami skupin oziroma Levinovega testa: 

 H0: Varianci odvisne spremenljivke v skupinah sta enaki.  

Če H0 zavrnemo, upoštevamo v tabeli z rezultati vrstico 'Equal variances not assumed'. 

 H1: Varianci odvisne spremenljivke v skupinah sta različni. 

Če H0 ne moremo zavrniti, upoštevamo v tabeli z rezultati vrstico 'Equal variances 

assumed'. 

Drugi del testira razliko povprečij med skupinama: 

 H0: aritmetični sredini sta enaki. 

 H1: aritmetični sredini se razlikujeta. 

T -test smo izvedli ţe v predstavitvi prvega sklopa vprašanj in nam daje naslednje rezultate: 

Pri skoraj vseh kategorijah organiziranosti so značilnosti testov nad 0,05, kar pomeni, da 

ničelne hipoteze o enakosti skupin ne moremo zavreči. 

Edina izjema je trditev »prejel/-a sem informacije, kako prijaviti incident in kakšen je 

nadaljnji postopek«, pri kateri imajo tisti, ki so prijavili incident večje povprečje, oziroma 

bolje poznajo postopek prijave incidenta. Ugotavljamo, da pri skoraj vseh kategorijah 

organiziranosti ni zaznati statistično pomembne razlike med skupinama v zaznavanju 

urejenosti organizacije na področju prijavljanja incidentov. 

Na podlagi dobljenih rezultatov ne moremo zavrniti ničelne hipoteze in sprejeti sklep, da 

organizacija področja varnosti pri delu vpliva na pogostost prijavljanja incidentov. 

H3: Ozaveščenost zaposlenih o tveganostih na delovnem mestu je pomemben dejavnik 

pogostosti prijavljanja incidentov. 

Hipotezo bomo dokazovali s sklopom vprašanj »Ozaveščanje zaposlenih z varstvom pri 

delu«. Primerjali bomo dve skupini anketirancev: 

 tiste, ki so vbod s kontaminirano iglo prijavili kot incident, 

 in tiste, ki tega niso storili 

T -test smo izvedli ţe v predstavitvi tretjega sklopa vprašanj in nam daje naslednje rezultate: 

Pri skoraj vseh kategorijah informiranja zaposlenih z varstvom pri delu so značilnosti testov 

nad 0,05. Na podlagi vzorca tako ne moremo zavrniti ničelne hipoteze zaradi previsoke 
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stopnje tveganja. Pri čemer ne moremo trditi, da informiranje zaposlenih z varstvom pri delu 

vpliva na pogostost incidentov. Pri izvedbi t-preizkusa predpostavimo, da so variance v obeh 

skupinah enake. 

Edini izjemi sta trditvi: 

 Menim, da sem pri svojem delu varen/-na pred delovnimi nesrečami. 

 Uporabljam osebno varovalno opremo, kadar rokujem z ostrimi predmeti (rokavice). 

Pri obeh trditvah imajo tisti, ki niso imeli incidenta, večje povprečje, oziroma se počutijo bolj 

varne in tudi bolj pogosto uporabljajo varovalno opremo. Ugotavljamo, da pri skoraj vseh 

kategorijah ravnanja zaposlenih ob incidentu ni statistično pomembnih razlik med 

povprečnimi stopnjami strinjanja tistih zaposlenih, ki so incident prijavili, in tistimi, ki tega 

niso storili. 

Na podlagi dobljenih rezultatov ne moremo zavrniti ničelne hipoteze in sprejeti sklep, da 

ozaveščenost zaposlenih o tveganjih na delovnem mestu vpliva na pogostost prijavljanja 

incidentov. 

H4: Ozaveščenost zaposlenih glede pravilne uporabe ostrih pripomočkov z varovalom lahko 

pomembno zmanjša pogostost incidentov. 

Hipotezo bomo dokazovali s sklopom vprašanj »Uporaba ostrih pripomočkov z varovalom«. 

Primerjali bomo dve skupini anketirancev: 

 tiste, ki so se ţe poškodovali s kontaminirano iglo, 

 in tiste, ki se še niso poškodovali  

T -test smo izvedli ţe v predstavitvi petega sklopa vprašanj in nam daje naslednje rezultate: 

Pri vseh kategorijah uporabe ostrih pripomočkov z varovalom so značilnosti testov nad 0,05, 

kar pomeni, da ničelne hipoteze o enakosti skupin ne moremo zavrniti. Sklepamo, da ni 

statistično pomembnih razlik med aritmetičnimi sredinami med bolje ozaveščenosti 

zaposlenih o pravilni uporabi varnih igel pri tistih, ki so ţe bili udeleţeni v incidentu in 

tistimi, ki te izkušnje še nimajo. 

Na podlagi dobljenih rezultatov ne moremo zavrniti ničelne hipoteze in sprejeti sklep, da 

ozaveščenost zaposlenih glede pravilne uporabe ostrih pripomočkov z varovalom vpliva na 

pogostost incidentov. 

3.5 Povzetek empirične raziskave 

Na podlagi anketnega vprašalnika smo izvedli raziskavo, kjer smo raziskovali, kateri 

dejavniki vplivajo na to, da zaposleni v zdravstveni negi prijavi nezgodo pri delu z ostrim 

pripomočkom ali ne. 
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V raziskavi so sodelovali zaposleni v zdravstveni negi na največjem Kirurškem oddelku v 

osrednjem kliničnem centru v Sloveniji, kjer zaposleni zelo pogostost rokujejo z ostrimi 

predmeti (iglami). Kar 53 % zaposlenih je navedlo, da izvaja posege s to vrsto ostrih 

pripomočkov vsaj 10-krat na teden. Med anketiranci je bilo 64 ţensk in 14 moških, ki so 

zaposleni na bolnišničnem oddelku ali v enoti intenzivne nege. Največ anketirancev ima 

končano srednjo šolo 76 odstotkov, 22 odstotkov ima končano višjo oz. visoko izobrazbo, le 

dva sta zaključila univerzitetno izobrazbo. Po starosti je največ anketirancev starih med 21 in 

40 let, kar 76 odstotkov. 

V prvem delu analiziranja anketnega vprašalnika smo predstavili rezultate demografske 

lastnosti anketirancev in rezultate odgovorov o organiziranosti prijavljanja incidentov, o 

ozaveščanju zaposlenih z varstvom pri delu z ostrim pripomočkom in o uporabi varnih 

pripomočkov. V nadaljevanju smo predstavili povprečne vrednosti odgovorov za vsak sklop 

vprašanj posebej. Poleg tega smo preverili, ali se povprečne vrednosti zaposlenih,ki so imeli 

incident, in tistih, ki te izkušnje še nimajo, oziroma med tistimi, ki so incident prijavili, in 

tistimi, ki tega niso storili, razlikujejo ali ne, s pomočjo t-testa. 

V nadaljevanju smo preverili zastavljene hipoteze, ki smo jih preverjali s pomočjo hi-kvadrat 

testa in t-testa. 

V začetku raziskave zastavljene hipoteze so: 

 H1: Pogostost prijavljanja incidentov posameznih skupin zaposlenih v zdravstveni negi je 

povezana z njihovimi demografskimi lastnostmi. 

 H2: Organizacija področja varnosti pri delu je pomemben dejavnik pogostosti prijavljanja 

incidentov. 

 H3: Ozaveščenost zaposlenih o tveganostih na delovnem mestu je pomemben dejavnik 

pogostosti prijavljanja incidentov. 

 H4: Ozaveščenost zaposlenih glede pravilne uporabe ostrih pripomočkov z varovalom 

lahko pomembno zmanjša pogostost incidentov. 

Pri preverjanju prve hipoteze smo s pomočjo metode hi kvadrat in testom kontingenčne tabele 

ugotavljali, ali sta dve spremenljivki med sabo povezani. Pri analizi vseh demografskih 

lastnosti smo upoštevali samo anketirance, ki ţe imajo izkušnjo z incidentom, kar predstavlja 

prvo spremenljivko, druga spremenljivka je eden od demografskih podatkov (spol, starost, 

izobrazba, število opravljenih ur na teden). Ugotovili smo, da spol, izobrazba in število 

opravljenih ur na teden ne vplivajo na odločitev zaposlenega, ali incident prijavi ali ne. 

Starost zaposlenih pa delno vpliva na pogostost prijavljanja incidentov, in sicer samo v 

starostni skupini od 31 do 40 let je večina zaposlenih incident prijavila, pri drugih starostnih 

skupinah je deleţ takšnih, ki incidenta niso prijavili, polovica ali več. Sklepamo lahko, da je 

skupina med 31 in 40 let populacija odraslih, ki je v najbolj aktivnem ţivljenjskem obdobju, 
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zaposleni v tej starostni skupini se umirjajo, si ţe ustvarjajo druţino in bi to lahko bil 

dejavnik, da so bolj skrbni do svojega zdravja.  

Ostale hipoteze smo preverili s t-testom, kjer ugotavljamo variance med skupinami in razliko 

povprečij med skupinama. 

Pri preverjanju druge hipoteze eno spremenljivko predstavlja »Ali ste vbod s kontaminirano 

iglo prijavili kot incident«, drugo pa sklop vprašanj »Analiza ravnanja zaposlenih ob nezgodi 

pri delu z ostrim pripomočkom«. Ugotovili smo, da so povprečja po skupini enaka ne glede, 

ali so zaposleni incident prijavili ali ne. Sklepamo lahko, da je organiziranost prijavljanja 

incidentov v organizaciji dobro vpeljana, in to ne bi mogel biti razlog za neprijavljanje 

incidentov. Hipoteze ne moremo potrditi. 

Pri preverjanju tretje hipoteze, prvo spremenljivko predstavlja vprašanje»ali ste se pri delu ţe 

kdaj zbodli s kontaminiranim ostrim predmetom«, drugo pa sklop vprašanj »analiza 

poznavanja varstva pri delu med zaposlenimi«. Ugotovili smo, da se povprečja v skupini 

bistveno ne razlikujejo, razen pri vprašanju »Menim, da sem pri svojem delu varen pred 

delovnimi nesrečami« se tisti, ki še niso imeli incidenta, počutijo varnejše pred delovnimi 

nesrečami kot tisti, ki so ţe imeli incident. Iz analize podatkov lahko sklepamo, da 

informiranje zaposlenih z varstvom pri delu ne vpliva na pogostost incidentov. 

Pri preverjanju četrte hipoteze predstavlja prvo vprašanje »ali ste se pri delu ţe kdaj zbodli s 

kontaminiranim ostrim predmetom«, druga pa je sklop vprašanj »uporaba varnih igel«. 

Ugotovili smo, da se povprečja v skupini ne razlikujejo. Tako lahko po opravljenem t-testu 

sklepamo, da uporaba ostrih pripomočkov z varovalom ne vpliva na pogostost incidentov. 

Nobene od v začetku zastavljenih hipotez nismo uspeli potrditi, čeprav je bilo zaznati nekaj 

spremenljivk, ki kaţejo na nekatere pomanjkljivosti v dejanskem stanju, saj so na vsa ta 

vprašanja zaposleni ostali neopredeljeni. Ta vprašanja na primer so: 

 »Bil sem soudeležen pri dogodku, kjer se je zaposleni zbodel s kontaminirano iglo.« 

 »Menim, da je postopek prijave vboda s kontaminirano iglo prezahteven.« 

 »Menim, da postopek prijave vboda s kontaminirano iglo vzame preveč časa.« 

 »Menim, da sem pri svojem delu varen/-na pred delovnimi nesrečami.« 

3.6 Predlog za izboljšave stanja 

Po zbranih podatkih iz ankete zaposleni ocenjujejo, da njihova organizacija spodbuja 

informiranje zaposlenih o varstvu in zdravju pri delu, o incidentih in prijavljanju le-teh, 

čeprav zaposleni ocenjujejo, da dobro poznajo postopek prijavljanja nezgod na delu. Menijo, 

da je dogodek smiselno zabeleţiti in spremljati zaposlenega po vbodu. Zaposleni menijo, da 

dobro poznajo predpise o varnosti in zdravju pri delu, le nekoliko manj poznajo zakonsko 

podlago, ki je bila pred leti sprejeta. Ocenjujejo, da upoštevajo organizacijske in varnostne 
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predpise pri svojem delu. Pri izraţanju mnenja glede uporabe varnih igel in občutka varnosti 

se strinjajo, da je uporaba varnih igel smiselna in enostavna, nimajo pa ob rokovanju z njimi 

več občutka varnosti kot pri rokovanju z navadnimi iglami. 

Glede na dobljene podatke lahko sklepamo, da je prijavljanje incidentov zelo 

večdimenzionalno. Na odločitev posameznika, ali incident prijavi ali ne, lahko poleg 

organizacije prijavljanja incidentov, poznavanja varstva pri delu in ozaveščanja v zvezi z njim 

ter različnih demografskih lastnosti vplivajo še drugi dejavniki, ki pa v naši raziskavi niso bili 

predmet raziskovanja. 

Kljub temu da v naši raziskavi nismo ugotovili, kateri dejavniki vplivajo na posameznika, da 

incident prijavi ali ne, bi predlagali, da organizacija ohrani do sedaj izdelan sistem osveščanja 

zaposlenih z ukrepi varstva in zdravja pri delu. Predlagamo, da zaposlene dodatno 

izpopolnijo, kako naj ravnajo z ostrimi pripomočki, saj v naši raziskavi ugotavljamo, da še 

vedno 58 % zaposlenih ne rokuje z ostrimi pripomočki po priporočilih varstva pri delu 

(pokrivanje iglo po uporabi). Predlagamo vzdrţevanje in nenehno izboljševanje sistema 

prijavljanja nezgod z ostrim pripomočkom ter njegovo prilagajanje potrebam zaposlenih. 

Čeprav zaposleni ocenjujejo, da je sistem prijavljanja incidentov dobro vpeljan, še vedno 31 

% zaposlenih incidenta ni prijavilo, kar 24 % tistih, ki incidenta niso prijavili, pravi, da je 

razlog prezahteven postopek prijave incidenta. Zaposleni, ki so incident prijavili, bolje 

ocenjujejo svojo osveščenost z varstvom pri delu oz. incidenti.  

Za preprečevanje tveganja za nastanek nezgode pri delu, predlagamo zamenjavo varnih igel z 

navadnimi, saj prekrijejo ostri predel predmeta po uporabi in s tem tudi preprečijo 

zaposlenemu, da bi iglo pokrival z zamaškom. 

Dodatna motivacija za prijavljanje nezgode pri delu bi mogoče bile povratne informacije o 

številu prijavljenih nezgod in o deleţu tistih, ki so zaradi poškodbe z ostrim pripomočkom 

imeli kakršne koli teţave-teh informacij zaposleni v delovni organizaciji za enkrat ne 

prejmejo. 
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4 ZAKLJUČEK 

V magistrski nalogi smo preučevali in analizirali dejavnike, ki vplivajo na odločitev 

posameznika, da incident prijavi. Opredelili smo raziskovalni problem, cilje, namen 

raziskave, hipoteze in raziskovalne metode. Po pregledu domače in tuje strokovne literature 

smo v predstavitvi obravnavanega problema podali ugotovitve različnih avtorjev s področja 

varstva in zdravja pri delu, nezgode pri delu in zdravstvene nege. V empiričnem delu naloge 

smo izvedli kvantitativno raziskavo. Podatke za izvedbo raziskave smo pridobili z anketnim 

vprašalnikom. Na osnovi obravnavanega problema in empiričnega dela raziskave smo 

oblikovali glavne ugotovitve, prispevek k znanosti in podali predloge za nadaljnje raziskave. 

4.1 Povzetek teoretičnih in empiričnih ugotovitev 

V predstavitvi obravnavanega problema smo se seznanili, da je nesreča dogodek, ki se lahko 

zgodi kjerkoli, kadarkoli in komurkoli. Delovno okolje je prostor, kjer se nesreče dogajajo, 

kljub vsem vrstam oblik preprečevanja nezgode pri delu. V večjem deleţu so za njihov 

nastanek krive prav človeške napake.  

Med zdravstvenimi sodelavci prihaja do različnih vrst nezgod pri delu: mehanski, fizični, 

biološki, kemijski itd. dejavniki. V naši raziskavi smo se poglobljeno ukvarjali z biološkim 

dejavnikom, in sicer z nezgodo pri delu z ostrim pripomočkom oz. incidentom. Incident se 

lahko zgodi pred, med ali po uporabi ostrega pripomočka. Pri nezgodi pri delu z 

kontaminiranim ostrim pripomočkom se zaposleni lahko okuţi z enim od dvajsetih krvno 

prenosljivih virusov, med njimi so tudi smrtno nevarni (HIV, HBV, HCV).  

Resnosti tega problema se zavedajo tudi najvišji politični organi, v našem prostoru, ki so leta 

2011 v EU sprejeli direktivo o preprečevanju nezgod z ostrim pripomočkom in spremljanju 

zaposlenih po incidentu ter dopisali nov člen v zakonu, ki opredeljuje pravice in dolţnosti 

delodajalca in delavca v primeru incidenta. 

Kljub resnosti problema in angaţiranju krovnih organov ostaja incident še vedno prepogosto 

zamolčan dogodek, ki ga zaposleni ne prijavi in se formalno sploh nikoli ni zgodil. V vseh 

zdravstvenih ustanovah imamo izdelan protokol, kako ravnati v primeru incidenta, a se kljub 

temu okoli 30 % zaposlenih dogodka ne odloči prijaviti.  

V magistrski nalogi smo opisali, kaj sta varnost in zdravje pri delu in kakšno vlogo ima v 

organizaciji management. Pojasnili smo, kaj je nezgoda pri delu, in sicer, da je to incident z 

ostrim pripomočkom, povedali, kakšna je prva pomoč ob nezgodi in kakšno tveganje sprejme 

zaposleni, če nezgode pri delu z ostrim pripomočkom ne prijavi.  

Opravili smo sistematičen pregled raziskav, ki so ţe bile opravljene na temo incidenta in 

prijave incidenta v Sloveniji in v tujini. Ne samo v Sloveniji, tudi v tujini so se s podobnimi 
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odstopanji pri neprijavljanju incidentov ţe srečali. Npr. Stare in Kersnič (2003) sta ugotovili, 

da kar 73 % zaposlenih incidenta ni prijavilo, Lešničar (2005) je ugotavljal, da se je število 

prijav incidenta povečalo, ko so začeli sistematično ozaveščati zaposlene o incidentih. Meni, 

da to ni odraz bolj pogostih incidentov, temveč boljši ozaveščenosti zaposlenih, da je incident 

potrebno prijaviti in kako to storiti. V Indiji so opravili raziskavo med citopatologi, kjer je 90 

% anketirancev potrdilo, da so se ţe poškodovali z uporabljeno iglo pri svojem delu, od tega 

jih kar 82 % incidenta ni prijavilo. 

 Empirični del raziskave smo opravili s pomočjo vprašalnika. Z anketnim vprašalnikom smo 

ugotavljali, kakšne izkušnje imajo zaposleni z incidentom, kako so ob dogodku ravnali, ali 

poznajo priporočila varstva pri delu in ali jih upoštevajo, in ali se pri svojem delu srečujejo z 

varnimi iglami. 

V magistrski nalogi smo si zastavili štiri hipoteze, ki smo jih dokazovali s pomočjo različnih 

testov. Pri nobeni od zastavljenih hipotez nismo mogli zavrniti ničelne hipoteze. Sklepamo 

lahko, da na pogostost prijavljanja incidentov vpliva več dejavnikov, za katere ni nujno, da so 

med seboj povezani.  

4.2 Prispevek znanosti 

Teoretični prispevek naloge je v njenem urejenem in preglednem povzetku ključnih 

ugotovitev domačih in tujih avtorjev, ki delujejo na področju varstva in zdravja pri delu 

oziroma na področju nezgod pri delu v zdravstveni dejavnosti. Predstavili smo bistvene 

raziskave in njihove ugotovitve, ki so ţe bile opravljene na temo nezgod pri delu z ostrim 

pripomočkom v domačem prostoru in v tujini ter zasnovali osnovo za empirično kvantitativno 

analizo. 

Prispevek empiričnega dela magistrske naloge k znanosti vidimo v tem, da je to prva tovrstna 

raziskava, saj takšne ali podobne raziskave, ki bi ugotavljala dejavnike, ki vplivajo na 

odločitev posameznika, da se odloči prijaviti nesrečo pri delu z ostrim pripomočkom oziroma 

incident, v strokovni literaturi nismo zasledili. Ostale raziskave preštevajo število vbodov in 

iščejo razloge za vbod in zakaj zaposleni ni incidenta prijavil takoj. V naši raziskavi ţelimo 

raziskati razloge za odločitev posameznika, da incidenta ne prijavi, kaj vse vpliva nanj, da mu 

prijava incidenta ni dovolj pomembna. Izidi iz raziskave so prinesli nova znanja, rezultati niso 

pričakovani in nakazujejo, da bo treba vzroke za nedosledno prijavljanje incidentov iskati še 

drugje. Iz rezultatov raziskave ugotavljamo, da na pogostost prijavljanja nezgode pri delu oz. 

incidentov ne vplivajo demografski dejavniki, niti ne informiranost zaposlenih o prijavi 

nezgode in ne organizacija prijavljanja incidentov. Predvidevamo, da bodo naša pridobljena 

znanja in ugotovitve iz raziskave v pomoč vsem, ki se bodo ţeleli teoretično ali praktično 

ukvarjati z nesrečami pri delu z ostrim pripomočkom med zdravstvenimi sodelavci. 
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4.3 Predlogi za nadaljnje raziskave 

Na podlagi pregledane domače in tuje strokovne literature o obravnavani problematiki in 

rezultatih iz empirične raziskave ugotavljamo, da bi bilo smiselno raziskati še druge moţne 

razloge za ne prijavljanje incidentov med zdravstvenimi sodelavci.  

V naši raziskavi smo anketirance spraševali o organiziranosti prijave nesreče pri delu, pri 

čemer so bili zajeti vsi deli prijave nesreče pri delu z ostrim pripomočkom (izpolnjevanje 

obrazca o nezgodi pri delu, zaposleni opravi pri zdravniku na KIMDPŠ-ju, opravljanje rednih 

kontrol za spremljane morebitnega pojava krvno prenosljive bolezni). Smiselno bi bilo 

narediti raziskavo, kjer bi te dele med sabo ločili. 

Raziskavo smo opravili na le eni Kirurški kliniki, ki je sicer največja, vendar bi bilo smiselno 

raziskavo razširiti na več klinik, ker prihaja med klinikami do različnega tolmačenja istih 

pravilnikov in bi s tem dobili bolj relevantne podatke o tem, zakaj zaposleni nesreče pri delu 

oz. incidenta ne prijavijo. 

Glede na podatke iz ankete se zaposleni radi odločijo za uporabo varnih pripomočkov. 

Smiselno bi bilo preveriti, koliko zaposlenih varne igle dejansko uporablja. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK  

ODNOS ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI DO VBODOV S 

KONTAMINIRANO IGLO 

Vabim Vas k sodelovanju v raziskavi z naslovom Odnos zaposlenih v zdravstveni negi do 

vbodov s kontaminirano iglo. Rezultati bodo predstavljeni v moji magistrski nalogi, ki jo 

pripravljam na Fakulteti za management v Kopru, smer Kadrovski management. Namen 

raziskave je ugotoviti, ali se zaposleni v zdravstveni negi zavedajo nevarnosti pri svojem delu 

in odgovornosti do lastnega zdravja ter ugotoviti dejansko stanje pojavljanja incidentov. V 

raziskavi bi ţelela preveriti, kako so zaposleni v zdravstveni negi seznanjeni z vsebinami: 

varstva pri delu, z direktivami Evropske unije, moţnostjo okuţbe pri vbodu s kontaminirano 

iglo, rokovanje z varnimi iglami, dolţnostmi delodajalca in zaposlenega v primeru vboda s 

kontaminirano iglo. 

Vaši odgovori bodo v pomoč pri razvoju strategije o zagotavljanju večje varnosti zaposlenih v 

zdravstveni negi in informiranju zaposlenih v zdravstveni negi o nevarnostih in varstva pri 

delu , zato Vas prosim, da na vprašanja skrbno odgovorite. 

Vljudno Vas prosim, da si vzamete čas in izpolnite vprašalnik, ki je povsem anonimen. 

Pomembno je, da odgovarjate objektivno, ne razmišljate predolgo o vprašanju, kajti prvi 

odgovor je vedno najbolj iskren, in da vprašalnik v celoti izpolnite ter oddate. Pri splošnih 

vprašanih označite ustrezni odgovor z X v kvadratku. Upoštevajte navodila o številu ustreznih 

odgovorov. Pri trditvah, ki se nanašajo na vaš odnos in mnenje, se opredelite na lestvico od 1 

do 5, kjer ravno tako ustrezni odgovor označite z X v kvadratku. Če označite napačen 

kvadratek, ga pobarvajte in označite pravilen odgovor, za pravilni odgovor se šteje X v 

kvadratku. V lestvici od 1 do 5 posamezne trditve pomenijo:  

1− sploh se ne strinjam, 2− se ne strinjam, 3− neopredeljen, 4− se strinjam, 5− zelo se 

strinjam  

Najlepša hvala za sodelovanje! 

Marija Kobe, dipl. m. s., higienik 
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1. OSNOVNI / DEMOGRAFSKI PODATKI 

 

1. Spol:       □ M        □ Ţ 

 

 

2. Starost:    

   □Do 20 let            □ 21–30 let        □ 31–40 let           □ 41–50 let       □Nad 51 let 

 

3. Izobrazba:  

□Srednja šola            □Višja/visoka strokovna izobrazba             □Univerzitetna izobrazba 

 

4. Število opravljenih ur na delovnem mestu tedensko: 

□ 31– 40 ur       □ 41– 50 ur  □ 51– 60 ur   □ 61– 70 ur 

 

2. DOSEDANJE IZKUŠNJE Z OSTRIMI PREDMETI 

 

1. Kolikokrat na teden izvajate perkutane postopke (npr. jemanje krvi, nastavljanje i.v. 

kanalov, dajanje injekcij – s.c., i.m., i.v. ipd.)?  

 □Nikoli           □1- do 10-krat     □11-do 20-krat           □Več kot 20-krat 

 

2. Ali pokrijete iglo z zamaškom po uporabi?  

 

□Vedno                                          □Včasih                                            □Nikoli 

 

3. Ali ste se pri delu ţe kdaj zbodli s kontaminiranim ostrim predmetom(igla, skalpel…)? 

□ Da.                             □ Ne. 

Na vprašanje 4. in 5. odgovarjajo samo tisti, ki so na vprašanje 3 odgovorili z DA. 

4. S kakšnim ostrim predmetom ste se zbodli (moţnih je več odgovorov): 

□ Igla za subcutano aplikacijo zdravil. 

□ Igla za intramuscularno aplikacijo zdravil. 
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□ Odvzem krvi / aplikacija zdravil intravenozno. 

□ Uvajanje i.v. kanile. 

□ Skalpel. 

□ Drugo _____________________ 

 

5. Kakšen je bil vzrok, zaradi katerega ste se zbodli (moţnih je več odgovorov): 

□ Kontejner za ostre predmete ni bil na dosegu roke. 

□ Preobremenjenost z delom in posledično hitenje. 

□ Zapiranje igle z zamaškom po uporabi. 

□ Trenutek nepozornosti. 

□ Drugo _______________________ 

 

6. Ali ste se v zadnjem letu zbodli s kontaminirano iglo?           □ Da                       □ Ne 

 

7.  Ali ste vbod s kontaminirano iglo prijavili kot incident?       □ Da                       □ Ne 

 

Na vprašanje 8. odgovarjajo samo tisti, ki so na vprašanje 7. odgovorili z NE. 

8. S kakšnim razlogom incidenta niste prijavili (moţen je en odgovor): 

   □ Majhna verjetnost tveganja za krvno prenosljivo bolezen (starejši bolnik, otrok). 

   □ Nisem vedel/-a, da se incidenti prijavljajo. 

   □ Vem da se incidenti prijavljajo, vendar nisem vedel/-a na koga se obrniti. 

   □ Sodelavci bodo dobili vtis, da sem neroden/-a, površen/-a. 

   □ Strah, kako bi morebiten pozitiven izvid vplival na mojo nadaljnjo kariero. 

   □ Prezapleten postopek prijave incidenta (zahteva kar nekaj časa, obisk KIMDPŠ-ja) 

   □ Drugo ___________________ 
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3. ODNOS ORGANIZACIJE DO INCIDENTOV 

(Ocenite trditev od 1 do 5: *1− sploh se ne strinjam, 2− se ne strinjam, 3− neopredeljen,    4− 

se strinjam, 5− zelo se strinjam ) 

 TRDITEV OCENA* 

 

1. 

Ob nastopu sluţbe sem prejel/-a informacije, 

kako ravnati v primeru incidenta (prva pomoč). 

 

1 □ 

 

 2 □ 

 

3 □ 

 

4 □ 

 

5 □ 

 

2. 

Prejel/-a sem informacije, kako prijaviti incident 

in kakšen je nadaljnji postopek. 

 

1 □ 

 

2 □ 

 

3 □ 

 

4 □ 

 

5 □ 

 

3. 

Seznanjen/-a sem z morebitnimi posledicami 

vboda s kontaminirano iglo. 

 

1□ 

 

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

4. 

Delodajalec me pošlje na dodatno cepljenje za 

hepatitis B, kadar je to potrebno. 

 

1□ 

 

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

5. 

V organizaciji se spodbuja prijavljanje 

incidentov. 

 

1□ 

 

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

6. 

V primeru incidenta lahko opravim vse potrebne 

nadaljnje preiskave v roku sluţbe. 

 

1□ 

 

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

7. 

Delodajalec me redno pošilja na zdravniške 

preglede in ob tem preveri titer protiteles proti 

najpogosteje prenosljivi krvni bolezni (hepatitis 

B). 

 

1□ 

 

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

8. 

Menim, da je pomembno vse zaposlene v 

zdravstveni negi opozarjati na nevarnost okuţbe 

zaradi incidenta. 

 

1□ 

 

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

9. 

Menim, da bi bilo smiselno občasno organizirati 

obnovitev znanj v zvezi z incidenti (prva pomoč, 

postopek prijave incidenta). 

 

1□ 

 

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 
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4. ODNOS ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI DO PRIJAVLJANJA VBODOV 

S KONTAMINIRANO IGLO 

(Ocenite trditev od 1 do 5: *1− sploh se ne strinjam, 2− se ne strinjam, 3− neopredeljen,    4− 

se strinjam, 5− zelo se strinjam) 

 TRDITEV 

 

OCENA* 

 

10. 

Bil sem soudeleţen pri dogodku, kjer se je 

zaposleni zbodel s kontaminirano iglo. 
1□  

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

11. 

Ob tem dogodku sem čutil/-a nelagodje v 

smislu, da lahko takšen dogodek doleti tudi 

mene. 

1□  

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

12. Menim, da je pomembno vbode s kontaminirano 

iglo beleţiti in slediti. 
1□  

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

13. 

Menim, da je pomembno zaposlene, ki so se 

zbodli s kontaminirano iglo, spremljati in 

kontrolirati kri glede na moţnost okuţbe. 

1□  

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

14. 

Menim, da je za zaposlenega, ki se je zbodel s 

kontaminirano iglo, nelagodno (čakanje 

morebitnih pozitivnih izvidov). 

1□  

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

15. 

Menim, da sem bil/-a dovolj seznanjen/-a ob 

nastopu delovnega razmerja, kako je treba 

ravnati v primeru vboda s kontaminirano iglo 

(prva pomoč). 

1□  

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

16. Menim, da poznam postopek prve pomoči v 

primeru vboda s kontaminirano iglo. 
1□  

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

17. 

Menim, da je postopek prijave vboda s 

kontaminirano iglo prezahteven. 
1□  

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

18. 

Menim, da postopek prijave vboda s 

kontaminirano iglo vzame preveč časa. 
1□  

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

19. 

Menim, da sem pri svojem delu ogroţen/-a in se 

lahko okuţim s katero od krvno prenosljivih 

bolezni. 

1□  

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 
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5. ODNOS ZDRAVSTVENIH DELAVCEV ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI 

DO VARSTVA PRI DELU 

(Ocenite trditev od 1 do 5: * 1− sploh se ne strinjam, 2− se ne strinjam, 3− neopredeljen,   4− 

se strinjam, 5− zelo se strinjam ) 

 TRDITEV 

 

OCENA*
 

 

20. 

Menim, da sem pri svojem delu varen/-na pred 

delovnimi nesrečami. 

 

1□ 

 

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

21. 

Menim, da delam v skladu s predpisi o varstvu 

pri delu. 

 

1□ 

 

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

22. 

Pri delu uporabljam zaščitno varovalno opremo.  

1□ 

 

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

23. 

Bojim se nesreče pri delu.  

1□ 

 

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

24. 

Uporabljam osebno varovalno opremo, kadar 

rokujem z ostrimi predmeti (rokavice)… 

 

1□ 

 

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

25. 

Zavedam se, kako (ne)varno je moje delo.  

1□ 

 

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

26. 

Menim, da poznam posledice vboda s 

kontaminirano iglo. 

 

1□ 

 

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

27. 

Menim, da poznam krvno prenosljive bolezni.  

1□ 

 

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

28. 

Menim, da vem, kako se krvno prenosljive 

bolezni prenašajo in kako vplivajo na zdravje 

ljudi. 

 

1□ 

 

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

29. 

Seznanjen/-a sem, da sem po uredbi evropske 

unije dolţan prijaviti vsak vbod s kontaminirano 

iglo. V nasprotnem primeru sem lahko 

kaznovan/-a. 

 

1□ 

 

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

30. 

Zavedam se, da mi en vbod s kontaminirano iglo 

lahko spremeni ţivljenje. 

 

1□ 

 

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 
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6. ODNOS ZAPOSLENIH DO DELA 

(Ocenite trditve od 1 do 5: *1 − sploh se ne strinjam, 2 − se ne strinjam, 3 − neopredeljen,    4 

− se strinjam, 5 − zelo se strinjam) 

 

 

TRDITEV OCENA* 

 

31. 

Menim, da pri svojem delu upoštevam 

priporočila varstva pri delu. 
1□  

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

32. 

Menim, da pri svojem delu ravnam varno do 

sebe. 
1□  

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

33. 

Menim, da upoštevam priporočila, kako 

ravnamo z ostrimi predmeti. 

 

1□ 

 

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

34. 

Menim, da sem pozoren pri ravnanju z ostrimi 

predmeti, da ne pride do vboda z njimi. 
1□  

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

35. 

Menim, da ostre predmete odstranjujem v skladu 

z navodili dela. 
1□  

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

36. 

Menim, da ravnam z ostrimi predmeti tako, da 

preprečim vbod z ostrim predmetom tudi 

zaposlenim, ki delajo poleg mene. 

1□  

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

37. 

Menim, da je pomembno skrbeti za ostale 

usluţbence, de se ne zbodejo z ostrim 

predmetom zaradi nas. 

1□  

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

38. 

Menim, da je potrebno v boju pred vbodi z 

ostrim predmetom sodelovanje več sluţb. 
1□  

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

39. 

Menim, da sem dovolj seznanjen o tem,kako 

shranjujemo ostre predmete na oddelku in kako 

jih iz oddelka odstranjujemo. 

1□  

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

 

 

 



Priloga 1 

 

7. ODNOS ZAPOSLENIH DO VARNIH IGEL 

(Ocenite trditve od 1 do 5: * 1− sploh se ne strinjam, 2− se ne strinjam, 3− neopredeljen,    4− 

se strinjam, 5− zelo se strinjam) 

 

 

TRDITEV OCENA* 

 

40. 

Pri svojem delu se srečujem z varnimi iglami 

(antikoagulantna terapija, i.v. kanile, igle za 

odvzem krvi). 

 

1□ 

 

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

41. 

 

Upoštevam priporočila, kako se pravilno ravna z 

varnimi iglami. 

 

1□ 

 

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

42. 

Menim, da mi je varna igla ţe preprečila vbod s 

kontaminirano iglo. 

 

1□ 

 

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

43. 

Menim, da bi morali uporabljati še več varnih 

igel. 

 

1□ 

 

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

44. 

Pri rokovanju z varnimi iglami imam večji 

občutek varnosti. 

 

1□ 

 

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

45. 

Rokovanje z varnimi iglami se mi zdi 

prezahtevno. 

 

1□ 

 

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

46. 

Mehanizem varnih igel me opomni, da ga 

aktiviram preden iglo odstranim. 

 

1□ 

 

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 

 

47. 

Menim, da samo mehanizem varnih igel ne 

prepreči vboda s kontaminirano iglo. 

 

1□ 

 

2□ 

 

3□ 

 

4□ 

 

5□ 
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Preglednica 26: Korelacija med organiziranostjo prijavljanja incidentov in pogostost 

prijavljanja incidentov. 

 Ali ste vbod s 

kontaminirano 

iglo prijavili 

kot incident N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Ob nastopu sluţbe sem prejel/-a informacije, kako 

ravnati v primeru incidenta (prva pomoč). 

Da 38 4,21 ,875 ,142 

Ne 17 3,82 1,074 ,261 

Prejel/-a sem informacije, kako prijaviti incident in 

kakšen je nadaljnji postopek. 

Da 38 4,34 ,745 ,121 

Ne 17 3,71 1,160 ,281 

Seznanjen/-a  sem  z  morebitnimi  posledicami  

vboda s kontaminirano iglo. 

Da 38 4,50 ,726 ,118 

Ne 17 4,29 ,849 ,206 

Delodajalec me pošlje na dodatno cepljenje za 

hepatitis B, kadar je to potrebno. 

Da 38 4,45 ,760 ,123 

Ne 17 4,47 ,717 ,174 

V organizaciji se spodbuja prijavljanje incidentov. Da 38 4,50 ,797 ,129 

Ne 17 4,41 ,795 ,193 

V primeru incidenta lahko opravim vse potrebne 

nadaljnje preiskave v roku sluţbe. 

Da 38 4,34 ,815 ,132 

Ne 17 3,94 ,966 ,234 

Delodajalec me redno pošilja na zdravniške preglede 

in ob tem preveri titer protiteles proti najpogosteje 

prenosljivi krvni bolezni (hepatitis B). 

Da 38 4,29 ,898 ,146 

Ne 17 4,24 ,664 ,161 

Menim, da je pomembno vse zaposlene v 

zdravstveni negi opozarjati na nevarnost okuţbe 

zaradi incidenta. 

Da 38 4,68 ,620 ,101 

Ne 17 4,47 ,800 ,194 

Menim, da bi bilo smiselno občasno organizirati 

obnovitev znanj v zvezi z incidenti (prva pomoč, 

postopek prijave incidenta). 

Da 38 4,47 ,797 ,129 

Ne 17 4,12 1,054 ,256 
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Preglednica 27: Prikazuje ali se povprečja med organiziranostjo prijavljanja incidentov 

in pogostost prijavljanja incidentov statistično razlikujeta. 

 

Levenov Test t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

St. 

značil

nosti 

(dvostr

anska) 

Mean 

Diff. 

SE 

Diff. 

Ob nastopu sluţbe sem 

prejel/-a informacije, kako 

ravnati vprimeru incidenta 

(prva pomoč). 

Equal vari assumed 2,436 ,125 1,41 53 ,164 ,387 ,274 

Equal vari not 

assumed   
1,30 25,91 ,204 ,387 ,297 

Prejel/-a sem informacije, 

kako prijaviti incident in 

kakšen je nadaljnji 

postopek. 

Equal var assumed 2,823 ,132 2,44 53 ,018 ,636 ,260 

Equal var. not 

assumed   
2,07 22,12 ,050 ,636 ,306 

Seznanjen/-a sem z  

morebitnimi posledicami  

vboda s kontaminirano 

iglo. 

Equal var assumed ,226 ,636 ,922 53 ,361 ,206 ,223 

Equal var not 

assumed   
,868 26,93 ,393 ,206 ,237 

Delodajalec me pošlje na 

dodatno cepljenje za 

hepatitis B, kadar je to 

potrebno. 

Equal var assumed ,024 ,877 -,106 53 ,916 -,023 ,218 

Equal va not 

assumed   
-,109 32,56 ,914 -,023 ,213 

V organizaciji se spodbuja 

prijavljanje incidentov. 

Equal var assumed ,080 ,778 ,380 53 ,706 ,088 ,232 

Equal var not 

assumed 
  

,380 30,91 ,707 ,088 ,232 

V primeru incidenta lahko 

opravim vse potrebne 

nadaljnje preiskave v roku 

sluţbe. 

Equal var assumed ,458 ,501 1,59 53 ,117 ,401 ,252 

Equal var not 

assumed   
1,49 26,62 ,148 ,401 ,269 

Delodajalec me redno 

pošilja na zdravniške 

preglede in ob tem preveri 

titer protiteles proti 

najpogosteje prenosljivi 

krvni bolezni (hepatitis 

B). 

Equal vari assumed 1,425 ,238 ,223 53 ,825 ,054 ,243 

Equal var not 

assumed 

  

,249 40,99 ,804 ,054 ,217 
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Levenov Test t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

St. 

značil

nosti 

(dvostr

anska) 

Mean 

Diff. 

SE 

Diff. 

Menim, da je pomembno 

vse zaposlene v 

zdravstveni negi 

opozarjati na nevarnost 

okuţbe zaradi incidenta. 

Equal var assumed 

Equal var not 

assumed 

1,604 ,211 1,07 

,978 

53 

24,97 

,286 

,338 

,214 

,214 

,198 

,218 

Menim, da bi bilo 

smiselno občasno 

organizirati obnovitev 

znanj v zvezi z incidenti 

(prva pomoč, postopek 

prijave incidenta). 

Equal var not 

assumed 

,154 ,696 1,38 53 ,172 ,356 ,257 

Equal var not 

assumed   

1,24 24,52 ,226 ,356 ,286 

 

Preglednica 28: Korelacija med ravnanjem zaposlenih ob nezgodi pri delu in pogostostjo 

prijavljanja incidentov. 

 Ali ste vbod s 

kontaminirano iglo 

prijavili kot 

incident N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Bil sem soudeleţen pri dogodku, kjer 

se je zaposleni zbodel s kontaminirano 

iglo. 

Da 36 3,19 1,670 ,278 

Ne 15 2,73 1,624 ,419 

Ob tem dogodku sem čutil/-a 

nelagodje v smislu, da lahko takšen 

dogodek doleti tudi mene. 

Da 36 3,33 1,568 ,261 

Ne 15 2,87 1,457 ,376 

Menim, da je pomembno vbode s 

kontaminirano iglo beleţiti in slediti. 

Da 36 4,50 ,845 ,141 

Ne 15 4,13 1,187 ,307 

Menim, da je pomembno zaposlene, ki 

so se zbodli s kontaminirano iglo, 

spremljati in kontrolirati kri glede na 

moţnost okuţbe. 

Da 36 4,58 ,604 ,101 

Ne 15 4,40 ,632 ,163 
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 Ali ste vbod s 

kontaminirano iglo 

prijavili kot incident 

N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Menim, da postopek prijave vboda s 

kontaminirano iglo vzame preveč časa. 

Da 36 2,97 1,483 ,247 

Ne 15 3,73 1,100 ,284 

Menim, da sem pri svojem delu 

ogroţen/-a in se lahko okuţim s katero 

od krvno prenosljivih bolezni. 

Da 36 4,64 ,683 ,114 

Ne 15 4,27 ,458 ,118 

Menim, da je za zaposlenega, ki se je 

zbodel s kontaminirano iglo nelagodno 

(čakanje morebitnih pozitivnih izvidov). 

Da 

Ne 

36 

15 

4,81 

4,40 

,467 

,828 

,078 

,214 

Menim, da sem bil/-a dovolj seznanjen/-

a ob nastopu delovnega razmerja, kako 

je treba ravnati v primeru vboda s 

kontaminirano iglo (prva pomoč). 

Da 

Ne 

36 

15 

4,47 

3,67 

,878 

1,175 

,146 

,303 

Menim, da poznam postopek prve 

pomoči v primeru vboda s 

kontaminirano iglo. 

Da 

Ne 

36 

15 

4,72 

4,07 

,454 

,961 

,076 

,248 

Menim, da je postopek prijave vboda s 

kontaminirano iglo prezahteven. 

Da 

Ne 

36 

15 

2,83 

3,67 

1,483 

1,047 

,247 

,270 
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Preglednica 29: Prikazuje ali se povprečja med ravnanjem zaposlenih ob nezgodi pri 

delu in pogostostjo prijavljanja incidentov statistično razlikujejo. 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

St. 

značil

nosti 

(dvostr

anska) 

Mean 

Diff. 

SE 

Diff. 

Bil sem soudeleţen pri 

dogodku, kjer se je zaposleni 

zbodel s kontaminirano iglo. 

Equal variances 

assumed 

,056 ,814 ,905 49 ,370 ,461 ,509 

Equal variances not 

assumed 
  

,916 26,961 ,368 ,461 ,503 

Ob tem dogodku sem čutil/-a 

nelagodje v smislu, da lahko 

takšen dogodek doleti tudi 

mene. 

Equal variances 

assumed 

1,032 ,315 ,988 49 ,328 ,467 ,472 

Equal variances not 

assumed 
  

1,019 28,136 ,317 ,467 ,458 

Menim, da je pomembno 

vbode s kontaminirano iglo 

beleţiti in slediti. 

Equal variances 

assumed 

,741 ,393 1,249 49 ,218 ,367 ,294 

Equal variances not 

assumed 
  

1,087 20,177 ,290 ,367 ,337 

Menim, da je pomembno 

zaposlene, ki so se zbodli s 

kontaminirano iglo, 

spremljati in kontrolirati kri 

glede na moţnost okuţbe. 

Equal variances 

assumed 

,115 ,736 ,975 49 ,334 ,183 ,188 

Equal variances not 

assumed   
,956 25,190 ,348 ,183 ,192 

Menim, da je za zaposlenega, 

ki se je zbodel s 

kontaminirano iglo nelagodno 

(čakanje morebitnih 

pozitivnih izvidov). 

Equal variances 

assumed 

7,080 ,011 2,225 49 ,031 ,406 ,182 

Equal variances not 

assumed   
1,782 17,834 ,092 ,406 ,228 

 

Menim, da sem pri svojem 

delu ogroţen/-a in se lahko 

okuţim, s katero od krvno 

prenosljivih bolezni. 

Equal variances 

assumed 

Equal variances not 

assumed 

1,236 ,272 1,933 

 

2,269 

49 

 

38,678 

,059 

 

,029 

,372 

 

,372 

,193 

 

 ,164 

Menim, da postopek prijave 

vboda s kontaminirano iglo 

vzame preveč časa. 

Equal variances 

assumed 

Equal variances not 

assumed 

3,259 ,077 -1,789 

 

-2,022 

49 

 

35,173 

,080 

 

,051 

-,761 

 

-,761 

,425 

 

,376 
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Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

St. 

značil

nosti 

(dvostr

anska) 

Mean 

Diff. 

SE 

Diff. 

Menim, da sem bil/-a dovolj 

seznanjen/-a ob nastopu 

delovnega razmerja, kako je 

treba ravnati v primeru vboda 

s kontaminirano iglo (prva 

pomoč). 

Equal variances 

assumed 

4,402 ,041 2,696 49 ,010 ,806 ,299 

Equal variances not 

assumed   

2,391 20,817 ,026 ,806 ,337 

Menim, da poznam postopek 

prve pomoči v primeru vboda 

s kontaminirano iglo. 

Equal variances 

assumed 

10,323 ,002 3,326 49 ,002 ,656 ,197 

Equal variances not 

assumed 
  

2,527 16,669 ,022 ,656 ,259 

Menim, da je postopek 

prijave vboda s 

kontaminirano iglo 

prezahteven. 

Equal variances 

assumed 

3,967 ,052 -1,975 49 ,054 -,833 ,422 

Equal variances not 

assumed 
  

-2,275 36,902 ,029 -,833 ,366 

 

Preglednica 30: Korelacijo med poznavanjem varstva pri delu med zaposlenimi v 

zdravstveni negi in pogostostjo prijavljanja incidentov. 

 Ali ste vbod s 

kontaminirano iglo 

prijavili kot incident N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Menim, da sem pri svojem delu 

varen/-na pred delovnimi 

nesrečami. 

Da 36 2,67 1,454 ,242 

Ne 15 3,00 1,363 ,352 

Menim, da delam v skladu s 

predpisi o varstvu pri delu. 

Da 36 4,33 ,676 ,113 

Ne 15 4,07 ,594 ,153 

Pri delu uporabljam zaščitno 

varovalno opremo. 

Da 36 4,47 ,736 ,123 

Ne 15 4,33 ,617 ,159 

Bojim se nesreče pri delu. Da 36 3,64 1,268 ,211 

Ne 15 3,73 ,884 ,228 
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 Ali ste vbod s 

kontaminirano iglo 

prijavili kot incident N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Uporabljam osebno varovalno 

opremo, kadar rokujem z ostrimi 

predmeti ( rokavice)͙ 

Da 36 4,33 ,986 ,164 

Ne 15 3,80 1,146 ,296 

Zavedam se kako ne (varno) je 

moje delo. 

Da 36 4,67 ,535 ,089 

Ne 15 4,13 ,834 ,215 

Menim, da poznam posledice 

vboda s kontaminirano iglo. 

Da 36 4,81 ,401 ,067 

Ne 15 4,07 ,884 ,228 

Menim, da poznam krvno 

prenosljive bolezni. 

Da 36 4,69 ,467 ,078 

Ne 15 4,40 ,507 ,131 

Menim, da vem kako se krvno 

prenosljive bolezni prenašajo in 

kako vplivajo na zdravje ljudi. 

Da 36 4,47 ,845 ,141 

Ne 15 4,40 ,507 ,131 

Seznanjen/-a sem, da sem po 

uredbi evropske unije dolţan 

prijaviti vsak vbod s 

kontaminirano iglo. V 

nasprotnem primeru sem lahko 

kaznovan/-a. 

Da 

 

Ne 

36 

 

15 

4,25 

 

3,60 

,967 

 

,986 

,161 

 

,254 

Zavedam se, da mi en vbod s 

kontaminirano iglo lahko 

spremeni ţivljenje. 

Da 

Ne 

36 

15 

4,72 

4,33 

,513 

,488 

,086 

,126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 2 

 

Preglednica 31: Prikazuje ali se povprečja med poznavanjem varstva pri delu med 

zaposlenimi v zdravstveni negi in pogostostjo prijavljanja incidentov 

statistično razlikujejo. 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

St. 

značil

nosti 

(dvostr

anska) 

Mean 

Diff. 

SE 

Diff. 

Menim, da sem pri svojem 

delu varen/-na pred 

delovnimi nesrečami. 

Equal variances 

assumed 

1,219 ,275 -,759 49 ,451 -,333 ,439 

Equal variances not 

assumed 
  

-,780 27,919 ,442 -,333 ,427 

Menim, da delam v skladu s 

predpisi o varstvu pri delu. 

Equal variances 

assumed 

4,022 ,050 1,328 49 ,190 ,267 ,201 

Equal variances not 

assumed 
  

1,402 29,749 ,171 ,267 ,190 

Pri delu uporabljam zaščitno 

varovalno opremo. 

Equal variances 

assumed 

,551 ,461 ,642 49 ,524 ,139 ,216 

Equal variances not 

assumed 
  

,691 31,143 ,495 ,139 ,201 

Bojim se nesreče pri delu. Equal variances 

assumed 

2,058 ,158 -,262 49 ,794 -,094 ,360 

Equal variances not 

assumed 
  

-,304 37,343 ,763 -,094 ,311 

Uporabljam osebno 

varovalno opremo, kadar 

rokujem z ostrimi predmeti 

(rokavice)͙. 

Equal variances 

assumed 

,061 ,806 1,678 49 ,100 ,533 ,318 

Equal variances not 

assumed 
  

1,575 23,076 ,129 ,533 ,339 

Zavedam se, kako ne (varno) 

je moje delo. 

Equal variances 

assumed 

,976 ,328 2,735 49 ,009 ,533 ,195 

Equal variances not 

assumed 
  

2,289 18,982 ,034 ,533 ,233 

Menim, da poznam posledice 

vboda s kontaminirano iglo. 

Equal variances 

assumed 

6,848 ,012 4,134 49 ,000 ,739 ,179 

Equal variances not 

assumed 
  

3,107 16,462 ,007 ,739 ,238 
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 Levene's Test 

for Equality of 

Variances  

 

 t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

St. 

značil

nosti 

(dvostr

anska) 

Mean 

Diff. 

SE 

Diff. 

Menim, da poznam krvno 

prenosljive bolezni. 

Equal variances 

assumed 

1,235 ,272 2,001 49 ,051 ,294 ,147 

Equal variances not 

assumed 
  

1,933 24,431 ,065 ,294 ,152 

Menim, da vem, kako se 

krvno prenosljive bolezni 

prenašajo in kako vplivajo na 

zdravje ljudi. 

Equal variances 

assumed 

1,395 ,243 ,308 49 ,760 ,072 ,235 

Equal variances not 

assumed 
  

,376 42,410 ,709 ,072 ,192 

Seznanjen/-a sem, da sem po 

uredbi Evropske unije dolţan 

prijaviti vsak vbod s 

kontaminirano iglo. V 

nasprotnem primeru sem 

lahko kaznovan/-a. 

Equal variances 

assumed 

,192 ,663 2,175 49 ,035 ,650 ,299 

Equal variances not 

assumed   

2,158 25,829 ,040 ,650 ,301 

Zavedam se, da mi en vbod s 

kontaminirano iglo lahko 

spremeni ţivljenje. 

Equal variances 

assumed 

,120 ,731 2,500 49 ,016 ,389 ,156 

Equal variances not 

assumed 
  

2,554 27,545 ,016 ,389 ,152 
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Preglednica 32: Korelacija med izvajanjem varstva pri delu med zaposlenimi v 

zdravstveni negi in pogostostjo incidentov. 

 Ali ste se pri 

delu ţe kdaj 

zbodli s 

kontaminiranim 

ostrim 

predmetom 

(igla, skalpel͙)? N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Menim, da pri svojem delu upoštevam 

priporočila varstva pri delu. 

Da 54 4,37 ,623 ,085 

Ne 24 4,50 ,722 ,147 

Menim, da pri svojem delu ravnam varno do 

sebe. 

Da 54 4,43 ,602 ,082 

Ne 24 4,63 ,576 ,118 

Menim, da upoštevam priporočila, kako 

ravnamo z ostrimi predmeti. 

Da 54 4,54 ,573 ,078 

Ne 24 4,58 ,584 ,119 

Menim, da sem pozoren pri ravnanju z ostrimi 

predmeti, da ne pride do vboda z njimi. 

Da 54 4,50 ,575 ,078 

Ne 24 4,58 ,584 ,119 

Menim, da ostre predmete odstranjujem v 

skladu z navodili dela. 

Da 54 4,56 ,604 ,082 

Ne 24 4,58 ,654 ,133 

Menim, da ravnam z ostrimi predmeti tako, da 

preprečim vbod z ostrim predmetom tudi 

zaposlenim, ki delajo poleg mene. 

Da 54 4,61 ,529 ,072 

Ne 24 4,63 ,647 ,132 

Menim, da je pomembno skrbeti za ostale 

usluţbence, de se ne zbodejo z ostrim 

predmetom zaradi nas. 

Da 54 4,65 ,520 ,071 

Ne 24 4,71 ,550 ,112 

Menim, da je potrebno v boju pred vbodi z 

ostrim predmetom sodelovanje več sluţb. 

Da 54 4,39 ,738 ,100 

Ne 24 4,50 ,659 ,135 

Menim, da sem dovolj seznanjen o tem, kako 

shranjujemo ostre predmete na oddelku in 

kako jih iz oddelka odstranjujemo. 

Da 54 4,65 ,520 ,071 

Ne 24 4,63 ,576 ,118 

 

 

 

 



Priloga 2 

 

Preglednica 33: Prikazuje ali se povprečja med izvajanjem varstva pri delu med 

zaposlenimi v zdravstveni negi in pogostostjo incidentov statistično 

razlikujejo. 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

St. 

značil

nosti 

(dvostr

anska) 

Mean 

Diff. 

SE 

Diff. 

Menim, da pri svojem delu 

upoštevam priporočila 

varstva pri delu. 

Equal variances 

assumed 

,094 ,760 -,807 76 ,422 -,130 ,161 

Equal variances 

not assumed 
  

-,762 38,896 ,451 -,130 ,170 

Menim, da pri svojem delu 

ravnam varno do sebe. 

Equal variances 

assumed 

,814 ,370 -1,366 76 ,176 -,199 ,146 

Equal variances 

not assumed 
  

-1,390 46,056 ,171 -,199 ,143 

Menim, da upoštevam 

priporočila, kako ravnamo z 

ostrimi predmeti. 

Equal variances 

assumed 

,042 ,839 -,327 76 ,744 -,046 ,141 

Equal variances 

not assumed 
  

-,325 43,496 ,747 -,046 ,142 

Menim, da sem pozoren pri 

ravnanju z ostrimi 

predmeti, da ne pride do 

vboda z njimi. 

Equal variances 

assumed 

,102 ,750 -,588 76 ,558 -,083 ,142 

Equal variances 

not assumed 
  

-,585 43,580 ,562 -,083 ,142 

Menim, da ostre predmete 

odstranjujem v skladu z 

navodili dela. 

Equal variances 

assumed 

,033 ,856 -,183 76 ,855 -,028 ,152 

Equal variances 

not assumed 
  

-,177 41,181 ,860 -,028 ,157 

Menim, da ravnam z 

ostrimi predmeti tako, da 

preprečim vbod z ostrim 

predmetom tudi 

zaposlenim, ki delajo poleg 

mene. 

Equal variances 

assumed 

,460 ,500 -,100 76 ,921 -,014 ,139 

Equal variances 

not assumed   

-,092 37,276 ,927 -,014 ,150 

Menim, da je pomembno 

skrbeti za ostale 

usluţbence, da se ne 

zbodejo z ostrim 

predmetom zaradi nas. 

Equal variances 

assumed 

,264 ,609 -,464 76 ,644 -,060 ,130 

Equal variances 

not assumed   
-,454 42,003 ,652 -,060 ,133 
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Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality Means 

F Sig. t df 

St. 

značilno

sti 

(dvostra

nska) 

Mean 

Diff. 

SE 

Diff. 

Menim, da je potrebno v 

boju pred vbodi z ostrim 

predmetom sodelovanje več 

sluţb. 

Equal variances 

assumed 

,910 ,343 -,634 76 ,528 -,111 ,175 

Equal variances 

not assumed 
  

-,662 49,104 ,511 -,111 ,168 

Menim, da sem dovolj 

seznanjen o tem, kako 

shranjujemo ostre predmete 

na oddelku in kako jih iz 

oddelka odstranjujemo. 

Equal variances 

assumed 

,297 ,588 ,176 76 ,861 ,023 ,132 

Equal variances 

not assumed   
,169 40,374 ,867 ,023 ,137 

 

Preglednica 34: Korelacija med uporabo ostrih pripomočkov z varovalom in pogostostjo 

incidentov 

 Ali ste se pri delu ţe 

kdaj zbodli s 

kontaminiranim ostrim 

predmetom (igla, 

skalpel͙)? N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pri svojem delu se srečujem z 

varnimi iglami (antikoagulantna 

terapija, i.v. kanile, igle za 

odvzem krvi). 

Da 54 4,41 ,813 ,111 

Ne 24 4,25 ,794 ,162 

Upoštevam priporočila, kako se 

pravilno ravna z varnimi iglami. 

Da 54 4,50 ,746 ,102 

Ne 24 4,46 ,721 ,147 

Menim, da mi je varna igla ţe 

preprečila vbod s kontaminirano 

iglo. 

Da 54 3,78 1,127 ,153 

Ne 24 3,96 1,042 ,213 

Menim, da bi morali uporabljati še 

več varnih igel. 

Da 54 4,52 ,637 ,087 

Ne 24 4,58 ,776 ,158 
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 Ali ste se pri delu ţe 

kdaj zbodli s 

kontaminiranim ostrim 

predmetom (igla, 

skalpel͙)? 

N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pri rokovanju z varnimi iglami 

imam večji občutek varnosti. 

Da 

Ne 

54 

24 

4,09 

4,29 

,996 

,999 

,135 

,204 

Rokovanje z varnimi iglami se mi 

zdi prezahtevno. 

Da 54 2,17 1,178 ,160 

Ne 24 2,75 1,260 ,257 

Mehanizem varnih igel me 

opomni, da ga aktiviram, preden 

iglo odstranim? 

Da 54 3,46 1,145 ,156 

Ne 24 3,92 ,830 ,169 

Menim, da samo mehanizem 

varnih igel ne prepreči vboda s 

kontaminirano iglo. 

Da  54 3,96 ,990 ,135 

Ne 24 3,58 1,176 ,240 

 

Preglednica 35: Prikazuje ali se povprečja med uporabo ostrih pripomočkov z 

varovalom in pogostostjo incidentov statistično razlikujejo. 

 

Levenov Test t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

St. 

značil

nosti 

(dvostr

anska) 

Mean 

Diff. 

SE 

Diff. 

Pri svojem delu se srečujem z 

varnimi iglami (antikoagulantna 

terapija, i.v. kanile, igle za 

odvzem krvi). 

Equal variances 

assumed 

,084 ,772 ,795 76 ,429 ,157 ,198 

Equal variances 

not assumed 
  

,802 45,176 ,427 ,157 ,196 

Upoštevam priporočila, kako se 

pravilno ravna z varnimi iglami. 

Equal variances 

assumed 

,003 ,957 ,230 76 ,819 ,042 ,181 

Equal varian not 

assumed 
  

,233 45,612 ,817 ,042 ,179 

 

 



Priloga 2 

 

 

 Levenov Test t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

St. 

značilno

sti 

(dvostra

nska) 

Mean 

Diff. 

SE 

Diff. 

Menim, da mi je varna igla ţe 

preprečila vbod s kontaminirano 

iglo. 

Equal variances 

assumed 

,025 ,874 -,668 76 ,506 -,181 ,270 

Equal varian not 

assumed 
  

-,689 47,573 ,494 -,181 ,262 

Menim, da bi morali uporabljati 

še več varnih igel. 

Equal variances 

assumed 

,052 ,820 -,388 76 ,699 -,065 ,167 

Equal varian not 

assumed 
  

-,359 37,385 ,721 -,065 ,180 

Pri rokovanju z varnimi iglami 

imam večji občutek varnosti. 

Equal variances 

assumed 

,134 ,715 -,814 76 ,418 -,199 ,245 

Equal varian not 

assumed 
  

-,813 44,059 ,421 -,199 ,245 

Rokovanje z varnimi iglami se 

mi zdi prezahtevno. 

Equal variances 

assumed 

,422 ,518 -1,976 76 ,052 -,583 ,295 

Equal varian not 

assumed 
  

-1,925 41,611 ,061 -,583 ,303 

Mehanizem varnih igel me 

opomni, da ga aktiviram, preden 

iglo odstranim? 

Equal variances 

assumed 

6,743 ,011 -1,746 76 ,085 -,454 ,260 

Equal varian not 

assumed 
  

-1,972 59,794 ,053 -,454 ,230 

Menim, da samo mehanizem 

varnih igel ne prepreči vboda s 

kontaminirano iglo. 

Equal variances 

assumed 

2,736 ,102 1,474 76 ,145 ,380 ,258 

Equal variances 

not assumed 
  

1,379 38,112 ,176 ,380 ,275 


