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IZVLEČEK
Zdravstveno stanje je posledica prepleta dejavnikov, ki različno vplivajo na ljudi. Način
prehranjevanja, tvegana uporaba tobaka in alkohola, način in pogostost gibalne
aktivnosti so obvladljivi dejavniki, ki kažejo na kakovost življenja in morebitno tveganje
za zdravje. S spoznavanjem vedenjskega sloga specialnih in rehabilitacijskih pedagogov
(v nadaljevanju SRP) smo želeli izvedeti, kakšno je zdravje omenjene skupine ljudi v
Podravski regiji. V raziskavo smo vključili 61 SRP, ki opravljajo strokovno delo v
Podravski regiji, od tega 38 % SRP, ki poučujejo v razredu prilagojenega programa
nižjega izobrazbenega standarda, 15 % učiteljev v oddelku posebnega programa
vzgoje in izobraževanja in 47 % mobilnih SRP, ki so razporejeni na terenu v Podravski
regiji in delo opravljajo na eni ali več lokacijah. Ugotovili smo, da sodelujoči v raziskavi
menijo, da je njihovo zdravje dobro, pogosto obolevajo v zimskih mesecih in
najpogosteje obiščejo splošnega zdravnika. Zaradi bolezni vprašani manjkajo na
delovnem mestu manj kot tri dni na leto. Najpogostejša zdravstvena težava so bolezni
in okvare hrbtenice ter alergije. SRP pogosto tožijo o utrujenosti, izčrpanosti,
glavobolih ter obremenitvah na delovnem mestu zaradi obsežnosti administrativnega
dela ter odnašanja dela domov. Telesno aktivnih je večina vprašanih, vsaj dvakrat
tedensko se s hojo rekreira skoraj polovica vprašanih. Kadilcev ni veliko, velik odstotek
vprašanih jih nikoli ni kadilo, veliko pa jih je v preteklosti kajenje že opustilo. Sodelujoči
imajo v povprečju ITM, ki nakazuje na normalno hranjenost in normalno telesno težo.

Ključne besede: zdravje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, gibanje, zdrav
življenjski slog

SUMMARY
Physiological condition is determined by intertwined factors which influence people in
many different ways. A diet, risky use of nicotine and alcohol, the frequency and type
of physical activity are all factors which can be controlled and indicate the quality of
life as well as possible health risk. To determine physiological condition of special
educational needs (SEN) teachers in the Podravje region we observed their behaviour
styles. Sixty-one SEN teachers who work in the Podravje region were involved in the
research. 38% of them work in classes with adapted programmes that provide
education at a lower level, 15% of them work in special education programmes, and
47% of them are mobile SEN teachers working in one or more locations in the Podravje
region. According to the findings they claim that their physiological condition is good.
They are often ill during winter and they normally go to their family doctor (GP). They
are on sick leave less than three days a year. Most common medical conditions are
allergies and conditions affecting the spine and back. SEN teachers often feel tired,
exhausted, they have headaches and they often claim their work is encumbered with
administrative work and with bringing their work home. Majority of the teachers who
were involved in the research are physically active. Almost half of them go for a walk at
least twice a week. There are just few smokers among them. Most of the teachers
have never smoked and there are many who have given up smoking. On the average,
all of them have a BMI which indicates a normal diet and normal weight.

KEY WORDS: physiological condition of special educational needs (SEN) teachers,
physical activity, healthy lifestyle
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1. UVOD
Zdravje je človekovo bogastvo, ki ga mora človek skrbno negovati in se zanj boriti.
Zdravi svoje delo opravljamo dobro in kvalitetno. Spopadamo se z vsakodnevnimi
skrbmi, obveznostmi, težavami ter zanje hitreje in lažje poiščemo rešitve.
Zdravje je po novejših spoznanjih in stališčih Svetovne zdravstvene organizacije (v
nadaljevanju WHO) celovit in dinamičen sistem, ki je sposoben prilagajanja vsem
vplivom okolja ter omogoča posamezniku in skupnosti opravljati vse biološke, socialne
in poklicne funkcije ter preprečevati bolezen, onemoglost in prezgodnjo smrt (WHO,
2010).
V diplomskem delu smo raziskovali zdravstveno stanje specialnih in rehabilitacijskih
pedagogov (v nadaljevanju SRP) v Podravski regiji. Zanimalo nas je, koliko na zdravje
strokovnih delavcev v Podravski regiji vplivata gibanje oziroma pomanjkanje gibanja ter
način življenja, ki ga je zase izbrala omenjena skupina ljudi. Učitelji in strokovni delavci,
zaposleni na večinskih osnovnih šolah, osnovnih šolah z nižjim izobrazbenim
standardom, mobilni specialni pedagogi ter vsi, ki sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem
procesu in se srečujejo z učenci, so zgled in s svojim načinom življenja vplivajo na
odnos osnovnošolcev do lastnega zdravja in gibanja. Zdravje ljudi splošno vpliva na
boljše počutje v službi in lažje obvladovanje vsakodnevnih aktivnosti in obveznosti. Vsi
strokovni delavci bi morali aktivno skrbeti za svoje zdravje, se aktivno ukvarjati s
športom ali z obliko redne telesne aktivnosti. Tako ne bi skrbeli samo za svoje dobro
počutje in zdravje, temveč bi poskrbeli tudi za dober zgled učencem, ki, prikovani v
sedeči položaj, vse bolj postajajo žrtev sodobnih tehnologij. Način življenja otrok,
mladostnikov in odraslih v aktivni dobi lahko pomembno pripomore k zdravi in
kvalitetni starosti. Kajenje, telesna neaktivnost, nezdrava prehrana, prevelik energijski
vnos s hrano, ki ga ne moremo kvalitetno uporabiti, vplivajo na naše zdravje veliko
bolj, kot si lahko predstavljamo. Danes smo še kljub slabim navadam zdravi, a imamo v
prihodnosti velike možnosti za razvoj nenalezljivih kroničnih bolezni, ki ogrožajo
zdravje ljudi po vsem razvitem svetu. Ob slabem vedenjskem slogu se na zaposlene
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pogosto zgrnejo še druge težave, ki jih s slabim zdravstvenim stanjem in slabim
počutjem težko prenašamo ter rešujemo. SRP na delovnem mestu pogosto naletijo na
preveliko obremenjenost, ogromno administrativnega dela, zahteve in nezadovoljstvo
staršev ter učencev, zahteve nadrejenih itd. pa pogosto privedejo do občutenja stresa,
izčrpanosti in preobremenjenosti, celo izgorelosti.

2. TEORETIČNA IZHODIŠČA
V Etičnem kodeksu specialnih in rehabilitacijskih pedagogov je zapisano, da je:
»Osnovni cilj dela specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pomagati posamezniku,
da razvije svoje potenciale, se usposobi za čim kvalitetnejše in čim bolj neodvisno
poklicno in socialno življenje oziroma, da čim bolj obvlada in kompenzira primanjkljaje,
ovire oziroma motnje.« (Kastelic, 2009)
Vsaka oseba, ki opravlja določeno delo, je učinkovita in uspešna, če so ji zagotovljeni
dobri pogoji dela in s predpostavko, da je delavec zdrav.
V diplomskem delu smo raziskali, kakšno je zdravstveno stanje SRP v Podravski regiji. V
literaturi (Mišigoj - Duraković, 2003; Tomšič in Orožen, 2012; Turk, Sila, Pinter, Ihan in
Ribič, 2000) je navedeno, da na zdravje ljudi vplivajo različni dejavniki, kot so nezdrava
prehrana, premalo gibalne aktivnosti in slabe navade, kot sta kajenje in alkohol.
Veliko lahko naredimo za svoje zdravje sami. Nastanek nenalezljivih kroničnih bolezni
lahko preprečimo ali vsaj upočasnimo njihovo napredovanje, če se izogibamo
dejavnikom tveganja življenjskega sloga. Za kronične nenalezljive bolezni obstajajo
tako imenovani dejavniki tveganja vedenjskega sloga. Poznani in obvladljivi dejavniki
tveganja so nezdravo prehranjevanje, nezadostna telesna dejavnost, kajenje, škodljiva
raba alkohola in stres (Tomšič in Orožen, 2012). Bilban (2004) je prepričan, da telesna
aktivnost pomembno zmanjšuje pojavnost nenalezljivih kroničnih bolezni in dobro
vpliva na splošno kakovost življenja aktivnega prebivalstva.
Aktivnost zelo spremeni delovanje telesa, organizem prisili v cel niz funkcijskih in
regulacijskih sprememb (Mišigoj - Duraković, 2003). Z aktivnim življenjem skozi vsa
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življenjska obdobja od otroštva do odraslosti si v starosti podaljšujemo življenje. Če
smo telesno neaktivni, tvegamo pridobitev različnih, tudi zgoraj omenjenih,
zdravstvenih težav. Telesna neaktivnost zvišuje krvni tlak in raven holesterola. To na
srce vpliva enako, kot 25 pokajenih cigaret na dan (Kraševec - Ravnik, 2006).
Pomembnost gibanja od otroštva do starosti izpostavlja tudi Mišigoj - Duraković
(2003), ki omenja učinkovitost in preventivni vpliv gibanja na zdravje ob predpostavki,
da je gibanje redno in skozi celo življenje.
Tudi stres pomembno vpliva na zdravje Slovencev. V raziskavi Zdravje in vedenjski slog
prebivalcev Slovenije ga Bajt in Jeriček Klanšček (2012) omenjata kot dejavnik tveganja.
Vendar je stres obvladljiv dejavnik. Treven (2005) omenja več načinov za
premagovanje stresa: redna fizična aktivnost, meditacije in druge metode za
sproščanje, zdrav življenjski slog ter upravljanje časa. Slivar (2013) na področju
zmanjševanja stresa in vzpostavljanja dobrega počutja na ravni posameznika prav tako
omenja upravljanje s časom, socialno podporo idr.
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je zaskrbljena, ker narašča število poklicev in
služb, ki jih opravljamo v sedečem položaju. Naenkrat tudi prostega časa ne znamo več
preživljati drugače, kot sede, pred televizorji in računalniki. WHO (2010) meni, da bi
bilo za ohranjanje zdravja odraslega človeka dobro vsaj 150 minut intenzivnega gibanja
na teden ali 75 minut zelo intenzivnega gibanja. Novejše smernice predvidevajo
gibanje vsaj pet dni v tednu (prav tam).
2.1.

DELO SPECIALNEGA IN REHABILITACIJSKEGA PEDAGOGA

Specialno-pedagoško delo je zelo raznoliko in razvejano. V Zakonu o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami (2013) je opredeljeno, da SRP opravlja vzgojo in izobraževanje
otrok s posebnimi potrebami po naslednjih programih:
-

programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo,

-

prilagojenem programu za predšolske otroke,
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-

vzgojno-izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo,

-

prilagojenih

programih

vzgoje

in

izobraževanja

z

enakovrednim

izobrazbenim standardom,
-

prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim
standardom,

-

posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in
težko motnjo v duševnem razvoju in drugih posebnih programih,

-

vzgojnih programih.

Tako kot so razvejani programi, kjer delajo SRP, so raznolike tudi motnje in posebnosti
otrok s posebnimi potrebami. Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v
duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci,
dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z
avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo
zgoraj naštete programe, kamor jih usmerijo komisije za usmerjanje (Zakon o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2013).
SRP, ki uči, vzgaja, usposablja, vodi, skrbi in usmerja osebe s posebnimi potrebami, se
mora znati prilagajati različnim situacijam in posebnostim otrok, ki so mu zaupana v
varstvo, vzgojo in izobraževanje. Od učitelja se zahteva, da svoje delo opravlja
kvalitetno. Glasser (1998) našteva pogoje kvalitetnega šolskega dela. Če SRP poučuje v
razredu, mora ustvariti spodbudno in toplo razredno klimo. Le tako lahko omogoči
kvalitetno življenje in odnos med učiteljem in učencem. Dober učitelj od učencev
zahteva izvajanje le uporabnih stvari, saj je kvalitetno delo le tisto, ki je tudi uporabno.
Vse, kar je nesmiselno in uporabno le v šoli in določeni šolski situaciji, učenci kmalu
pozabijo. Učenci bodo dali vse od sebe, če jih bo dober učitelj k temu spodbujal. Zato
je ta pogoj precej težko in naporno doseči, saj učenci nimajo izkušnje žrtvovati dela
svojega časa in energije za učenje. Učenci morajo svoje lastno delo oceniti in ga
izboljšati. Kvalitetno delo je obenem tudi dinamično in kakovostno. Kakovostni učitelj
4

pa mora voditi učence in tudi samega sebe k dobremu počutju. Vsi, ki svoje delo
opravijo dobro, se posledično počutijo bolje in zadovoljno. Delo, ki je kvalitetno, tudi
ne more in ne sme biti destruktivno. Nikakor ne moremo doseči zadovoljstva ob
kvalitetnem delu, če ob tem sebi in drugim škodujemo (Glasser, 1998).
SRP pa ne opravlja dela le kot učitelj. Otroke s posebnimi potrebami obravnava tudi
individualno in je svetovalec ter koordinator pomoči. SRP, ki je obenem mobilni
delavec, torej opravlja svojo poklicanost na večinski osnovni šoli, je obenem
strokovnjak, ki povezuje šolo, učenca in starše. Od SRP se pričakuje, da sodeluje v timu
strokovnih delavcev, ki za otroka na večinskih osnovnih šolah pripravljajo
individualizirani program dela in prilagoditve. Kot del tima se mora SRP prilagajati in
obenem usmerjati tim v dobro otroka ali mladostnika s posebnimi potrebami. SRP kot
del svetovalne službe deluje na področju pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti
ter načrtuje in evalvira delo z in za učenca s posebnimi potrebami.
2.2.

POGOJI DELA UČITELJEV IN SRP

Dobro delovno okolje predstavlja dobro motivacijo za vsakega zaposlenega. Nezdravo
delovno okolje se kaže v nezadovoljstvu pri opravljanju dela. Glede na to, da preživimo
skoraj tretjino svojega življenja v službi, je pomembno, kako se tam počutimo.
Nezadovoljni delavci so manj učinkoviti, naredijo manj in so več odsotni z delovnega
mesta. Zaradi tega je pomembno, da se tudi učiteljem in strokovnim delavcem
omogočijo dobri pogoji dela, ki na delovno vnemo delujejo vzpodbudno in ugodno.
Pogoje dela bomo opisali s pomočjo določil o hrupu, osvetljenosti in temperaturi v
prostoru, kjer se izvaja pouk in priprave na delo.
HRUP je neprijeten dražljaj, ki ga pozna vsak delavec v šoli. Jakost hrupa se meri v
decibelih (dB). Običajna jakost govora ima 65 dB, glasnost kričanja je že okrog 80 dB.
Ljudje smo različno občutljivi na hrup, vsak posameznik ga doživlja subjektivno in nanj
različno reagira. Pogosto je neprijetnost hrupa odvisna od količine časa, ko smo mu
izpostavljeni, ter od frekvence zvoka, ki zadeva ob naše slušne receptorje. Po podatkih
Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (2005) je povprečna jakost hrupa v
vrtcih višja od 85 dB. Pogosta izpostavljenost hrupu je lahko vzrok okvar sluha in
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drugih fizioloških učinkov, kot so vpliv na visok krvni tlak ter povečano stresno počutje
posameznika. Evropska direktiva je postavila dnevno mejo izpostavljenosti hrupu, ki je
87 dB (Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, 2005).
SVETLOBA, predvsem naravna, je bistveni dejavnik, ki vpliva na naše vedenje bolj, kot si
lahko predstavljamo, pravi doc. dr. Novljan (Marn, 2012). Svetloba vpliva na fiziološke
procese in duševnost. Temačen prostor lahko v nas vzbudi slabo voljo. Kakšna je
optimalna osvetljenost delovnega prostora oziroma prostora, v katerem se
zadržujemo, je povezano s človeškim instinktom. Najboljša svetloba za čim boljšo
storilnost je tista, ki se najbolj približa naravni. Na delovnem mestu so primerni
nevtralni ali hladnejši odtenki bele svetlobe (Marn, 2012). Za učinkovito in dobro delo
potrebujejo učenci in učitelji dobro osvetljen prostor. Dobra razsvetljava v šoli je tista,
ki poveča učinkovitost učenja. Za razsvetljavo v učilnicah velja evropski standard za
osvetlitev notranjih delovnih prostorov in površin DIN EN 12464-1, ki predpisuje 500
luksov1 za osvetljenost učilnice in table (Mladi za napredek Maribora, 2012).
Predpisana TEMPERATURA zraka po 14. členu Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji
stavb (2002) je za toplotno ugodje sedeče osebe v času brez ogrevanja med 22°C in
26°C, priporočljivo od 23°C do 25°C, v času ogrevanja pa med 19°C in 24°C,
priporočljivo od 20°C do 22°C. Po istem pravilniku mora biti zrak v prostoru svež in
prijeten, brez vonjav in ne sme ogrožati zdravja ljudi v prostoru. V prostorih, kjer se
izvaja telesna aktivnost, je temperatura lahko nekoliko nižja.
2.3.

ZDRAVJE

Zdravje je po novejših spoznanjih in stališčih WHO (2010) celovit in dinamičen sistem,
ki je sposoben prilagajanja vsem vplivom okolja ter omogoča posamezniku in skupnosti
opravljati vse biološke, socialne in poklicne funkcije ter preprečevati bolezen,
onemoglost in prezgodnjo smrt.
V zdravstvenem priročniku za mladino Kaj pa zdravje? je definicija zdravja opredeljena
kot »...ne samo odsotnost bolezni in invalidnosti, temveč pomeni stanje čim boljše
1

Luks je merska enota osvetljenosti. 1 luks svetlobe pada na ploskev, ko vpada 1 lumen svetlobnega
toka na ploskev veliko 1 m.
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telesne in duševne kondicije ter socialno blaginjo, dosegljivo v danem okolju.« Zdravje
kot kombinacija dobrin in vrednot mora biti način življenj (Hajdinjak in Hajdinjak,
2000). Prvotno prepričanje je bilo, da je zdravje odsotnost bolezni. Danes predstavlja
širšo vrednoto. Skupnost in posamezniki moramo spoznati lastne sposobnosti in
vrednosti, svoje potrebe pa zadovoljevati v skladu z okoljem ter se okolju tudi
prilagajati (Bilban, 2010).
Zdravje je rezultat izbiranja. Med temeljne determinante zdravja poleg bioloških
lastnosti človeka, okolja in zdravstvene oskrbe prištevamo tudi življenjski slog.
Javnomnenjske raziskave vedno znova kažejo, da Slovenci zdravje postavljamo na prvo
mesto (Bilban, 2010).
S splošnim dobrim zdravstvenim stanjem povezujemo tudi zdravje zob in ustne votline.
S premišljenim uživanjem hrane in rednim umivanjem zob, vsaj dvakrat dnevno, lahko
pomembno pripomoremo k počasnejšemu nastanku ali preprečevanju nastanka
kariesa oziroma zobne gnilobe pa tudi drugih bolezni dlesni in ustne votline (Artnik,
2012).
DETERMINANTE ZDRAVJA
Na zdravje ljudi vplivajo različni dejavniki. Na biološke karakteristike, kot so spol,
starost in nekatere telesne lastnosti, ne moremo vplivati. Našteti dejavniki delujejo
skupaj z drugimi obvladljivimi dejavniki, na katere imamo vpliv in jih lahko
spreminjamo. To so življenjski slog, osebna interakcija in socilana mreža, v katero je
vpet posameznik. Na posameznika vplivajo tudi delovne in bivalne razmere,
dostopnost do hrane, storitev in dobrin. Determinante zdravja so lahko različne za
različne socialno-ekonomske skupine (Tomšič in Orožen, 2012). V Osnutku strategije
razvoja dejavnosti javnega zdravja Ministrstva za zdravje (2013) pri opisu stanja v
Sloveniji omenjajo področja, ki so zaskrbljujoča in izzivi za prihodnost. Ta področja so
prehrana in prehranjevanje, telesna dejavnost in nadzor debelosti, nadzor nad
tobakom, alkoholna politika, prepovedane droge, nalezljive bolezni, spolno zdravje,
zdravje na delovnem mestu, duševno zdravje, zdravje zob in ustne votline ter vpliv
okolja na zdravje.
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DEJAVNIKI TVEGANJA VEDENJSKEGA SLOGA
Za kronične nenalezljive bolezni obstajajo omenjeni tako imenovani dejavniki tveganja
vedenjskega sloga. Najpogosteje se v literaturi pojavljajo dejavniki tveganja kot
nezdrava prehrana, nezadostna telesna dejavnost, kajenje, škodljiva raba alkohola in
stres (Tomšič in Orožen, 2012). Po raziskavah CINDI se med leti 2004 in 2008 med
vzroki slabega zdravja med odraslimi prebivalci Slovenije omenjajo stres, nepravilna
prehrana, slabi življenjski pogoji, premalo gibanja, dedni dejavniki, kajenje, alkohol in
podobno (Tomšič in Orožen, 2012).
Pomembno je omeniti tudi nekaj fizikalnih in kemičnih vplivov na okolje ter posledično
na človeka in njegovo zdravje (Likar, 2000). Med njimi so sonce, hrup, tobačni dim,
elektromagnetna polja in nekatere nevarne kemične snovi, ki smo jim izpostavljeni.
Izpostavili bomo hrup, ki so mu v veliki meri izpostavljeni učitelji in strokovni delavci
šole. Posledice hrupa so lahko zelo blage, lahko pa vodijo do naglušnosti ali popolne
gluhote. Pomembno je poudariti tudi psihološke učinke hrupa: vznemirjenje, stres in
jeza. Našteti učinki namreč delujejo na telo tako, da pospešujejo srčni utrip in s tem
zmanjšujejo delovno sposobnost.
Po raziskavah CINDI med leti 2001 in 2008 največ vprašanih (27 %) meni, da je stres
glavni dejavnik, ki vodi k slabemu zdravju in visoki umrljivosti. Po mnenju ljudi sledijo
nepravilna prehrana, slabi življenjski pogoji, premalo gibanja in ostalo. Pomembno je
omeniti, da v Sloveniji svoje zdravje kot dobro ali zelo dobro ocenijo tisti, ki imajo višjo
izobrazbo. Vprašani z osnovno ali poklicno izobrazbo pa menijo, da je njihovo zdravje
slabo ali celo zelo slabo (Tomšič in Orožen, 2012).
Bolezni, slabo počutje in poškodbe so pogosti vzroki za odsotnost z dela in s tem za
izgubljene delovne dni. Najpogostejši vzroki za obisk v zunajbolnišničnem
zdravstvenem varstvu v Sloveniji so bolezni dihal, katerim sledijo bolezni gibal,
poškodbe in bolezni živčevja idr. Povprečna odsotnost z dela v Sloveniji je bila leta
1990 4,7 % delovnih dni na zaposlenega delavca (Markota, 1999). Antolin (2011)
navaja primerjavo izgubljenih delovnih dni zaradi bolniške odsotnosti med leti 2000 in
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2009. Slovenci smo v povprečju odsotni med 3,7 in 4,7 odstotkov delovnih dni na leto,
če vemo, da je letno v povprečju 250 delovnih dni.
HRANA IN PREHRANJEVANJE
Zdrava prehrana je osnovni pogoj za ohranjanje zdravja, boljše počutje in kvalitetno
življenje. Različne zdravstvene raziskave kažejo povezavo med pojavnostjo in potekom
določenih kroničnih bolezni in načinom življenja ter prehranjevanja. Temelj zdravega
prehranjevanja je pestra in raznolika prehrana. Raznolikost v prehrani dosežemo s
priporočenim razmerjem vnosa maščob, beljakovin, ogljikovih hidratov ter vitaminov in
mineralov. Če omenimo preventivo bolezni srca in ožilja, so pomembni naslednji
prehranski dejavniki: vzdrževanje optimalne telesne teže, znižana količina zaužitih
nasičenih in transmaščobnih kislin ter kuhinjske soli, uporaba nenasičenih maščob za
pripravo hrane, uživanje sadja in zelenjave večkrat na dan, uživanje zmernih količin
sladkorja, uživanje večjih količin prehranskih vlaknin in rib ter zmerno pitje alkoholnih
pijač (Hlastan Ribič, 2010).
DEBELOST
WHO je leta 1997 debelost uvrstila med bolezni. Posameznik je debel, ko maščevje v
telesu ogroža zdravje. Najpogostejši način za oceno debelosti je deljenje teže s
kvadratom višine. Rezultat imenujemo indeks telesne mase (ITM). Normalni indeks je
med 18,5 in 24,9. Indeks med 25,0 in 29,9 pomeni prekomerno telesno težo ter indeks
30 in čez pomeni debelost (WHO, 2000). Kot glavni vzrok debelosti in čezmerne
hranjenosti je neravnovesje med energijskim vnosom in porabo. Povečuje se vnos
energijsko bogate hrane z maščobami, s soljo, sladkorji ter z malo vitamini in minerali.
Debelost zmanjšuje kakovost življenja, povečuje obolevnost za različnimi boleznimi in
krajša življenjsko dobo. Je pomemben vzrok za nastanek in razvoj nenalezljivih
kroničnih bolezni. Pogosteje je debelost problem revnih in slabše izobraženih. Prav
revščina in neizobraženost sta največja sovražnika zdravja tudi v slovenski populaciji,
od tega največ v vzhodnem delu Slovenije (Hlastan Ribič, Šerona, Maučec Zakotnik in
Borovničar, 2012).
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Debelost je naraščajoč globalni problem. Senetočnik (2006) pravi, da njen porast
povzroča številne nove zdravstvene, socialne in psihološke posledice ter s tem nove
probleme v družbi. Dostopnost predelane hrane, bogate z maščobami in kalorijami, ter
pomanjkanje telesne aktivnosti najbolj prispevajo k naraščanju telesne teže v svetu.
TOBAK
Nikotin je droga, ki se nahaja v rastlini tobaka. Po močni in strupeni drogi hrepenijo
kadilci vedno, ko si zaželijo cigarete. Nikotin v možganih povzroča poslabšano
delovanje nevrotransmiterjev in pospešeno delovanje noradrenalina in dopamina.
Noradrenalin stimulira delovanje v ekstremitetah telesa. Telo se osredotoči na
prekrvavljenost nog in rok, preusmeri se v boljšo prekrvavljenost srca, dvigne se srčni
utrip in telo se pripravi na akcijo. Dopamin, ki se sproža ob kajenju, je snov, ki po telesu
prenaša sporočila o užitku. Veliko ljudi ob prenehanju kajenja izgubi občutek
nenehnega strahu in nervoze, ki ga povzroča prav kajenje (Aldrich, 2006).
Kajenje vpliva na živčni sistem, srčno-žilni sistem in povzroča zasvojenst. Povzroča
bolezni srca in ožilja, prispeva k razvoju ateroskleroze in krvnih strdkov, raka na plučih,
raka v ustni votlini, grlu, požiralniku, trebušni slinavki, mehurju, raka materničnega
vratu, želodca in ledvic. Povzroča tudi bolezni dihal, prebavil, reporduktivne bolezni in
vpliva na nerojenega otroka ali zdravstvene težave novorojenčka, če mati aktivno ali
pasivno kadi v času nosečnosti (Zaletel - Kagelj, Čakš in Novak - Mlakar, 2004).
ČEZMERNO PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ
Slovenija ja znana po svojih dobrih vinih. Dedki radi pripovedujejo o žganjekuhi. Imamo
dolgoletno tradicijo pridelovanja vina, piva, žganja. Dostopnost alkoholnih pijač je
velika, družba je pitju naklonjena in ga pogosto celo spodbuja (Kovše, 2011).
Alkohol je ob tobaku, nepravilni prehrani in telesni neaktivnosti glavni dejavnik, ki
največ prispeva k umrljivosti (Zaletel - Kragelj, Čebašek - Travnik in Hovnik - Keršmanc,
2004). Na inštitutu za varovanje zdravja (Maučec Zakotnik, Tomšič, Kofol Bric, Korošec
in Zaletelj-Kragelj, 2012) opredeljujejo štiri stopnje pitja alkohola.
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Tvegano pitje alkoholnih pijač predstavlja tveganje, da bo sčasoma pripeljalo do
zdravstvenih ali drugih posledic. V Sloveniji visoko tvegano pije vsaj enkrat letno okrog
41 % ljudi, večji je delež moških.
Škodljivo pitje alkoholnih pijač je način pitja, ki je že pripeljalo do posledic na telesnem
ali duševnem zdravju, ne moremo pa še govoriti o odvisnosti od alkohola.
Čezmerno pitje alkohola pomeni povprečno dnevno pitje, ki presega mejo manj
tveganega pitja tedensko2. Čezmernih pivcev je največ v vzhodni Sloveniji, vendar od
leta 2001 do 2008 pada. Veliko več je moških kot žensk.
Visoko tvegano opijanje je pitje velike količine alkoholnih pijač, ki presegajo mejo manj
tveganega pitja ob posamezni priložnosti ali kateri koli dan, ko so pili. To pomeni za
moške 6 ali več meric vsaj enkrat v letu ali ob enkratni priložnosti in za ženske 4 ali več
meric alkohola ob enakih pogojih. Dvakrat več moških se visoko tvegano opija v
primerjavi z žensko populacijo v Sloveniji.
Tvegano in čezmerno pitje sta povezana z različnimi dejavniki: spol, starost, izobrazba,
samo-ocenjeni družbeni sloj, bivalno okolje in geografsko okolje (Lovrečič, Lovrečič in
Tomšič, 2012).
V grobem gledano so učinki alkohola na ljudi škodljivi in negativni. Nekateri avtorji
namreč opisujejo tudi pozitivne učinke alkohola na zdravje. Tveganje, da se bo pojavil
zdravstveni ali psihosocialni problem zaradi alkohola, narašča sorazmerno s porabo
(WHO, 2006).
Čezmerno pitje alkohola v Sloveniji je velik javnozdravstveni problem. Največ je na tem
področju naredila zakonodaja, saj opite voznike kaznuje, zmanjšuje dostopnost
alkohola mladim in vsaj zakonsko gledano opozarja tudi prek oglaševalcev z drobnim
tiskom (Lovrečič, Lovrečič in Tomšič, 2012).

2

Manj tvegano pitje alkoholnih pijač pomeni za žensko eno merico alkohola dnevno oz. 70 g tedensko;

za moške dve merici alkohola dnevno ali 140 g tedensko. Ena merica ali enota alkoholne pijače lahko
vsebuje 10 g čistega alkohola, ki je v 1 dl vina, 2,5 dl piva, 0,3 dl žganja.
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STRES
Stres je reakcija organizma na dražljaje iz okolja z obrambo in prilagajanjem. Stres v
malem obsegu ne škoduje. Lahko pomeni izziv v življenju, vendar se ga moramo naučiti
imeti pod nadzorom. Potrebno se je naučiti živeti s stresom, saj je pogosto neizogiben
(Luban - Plozza in Pozzi, 1994). Ljudje smo različni in se različno odzivamo na vsakdanje
situacije.
Opozorilni znaki prevelike izpostavljenosti in nenadzorovanega ali neobvladanega
stresa so različni in zajemajo različna področja človekovega delovanja (Luban - Plozza in
Pozzi, 1994).
Čustveni simptomi so apatija, tesnoba, razdražljivost, raztresenost.
Vedenjski simptomi, ki opozarjajo na stres, so izogibanje delu in odgovornosti, težave z
urejanjem samega sebe, težave s spoštovanjem zakonov, nasilje, zadolženost.
Telesne simptome lahko razvrstimo od pretirane skrbi za zdravje ali nepriznavanja
bolezni, pogostega obolevanja, fizične izčrpanosti, slabega razpoloženja in lahko
privedejo vse do zlorabe zdravil.
Vsak človek se na doživljanje stresa odziva na drugačen način in ga tudi drugače
obravnava ter se z njim spopada, vendar pa so nekatere skupine ljudi dovzetnejše na
stresne dražljaje. V Sloveniji je doživljanje negativnega stresa večje pri ženskah, pri
aktivnem delovnem prebivalstvu, posameznikih s slabšim socialno-ekonomskim
statusom, socialno izoliranih, prebivalcih mest in tistih z nižjo izobrazbo (Zaletel Kragelj, Pahor in Bilban, 2005).
SPALNE NAVADE, SPANJE
Spanje je človekova potreba in obenem varovalni mehanizem, ki preprečuje, da bi
prišlo do okvare našega organizma zaradi pretirane utrujenosti (Luban - Plozza in Pozzi,
1994). Kakovostna zadostna količina spanja omogoča človeku regeneracijo. Telo se v
času spanja obnavlja. Ne glede na letni čas je potrebno spati vsaj od 6 do 8 ur. Spalni
hormon, kot radi imenujemo melatonin, ima pomembno vlogo pri normalnem razvoju
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celic. Celicam omogoča svežino in zdrav razvoj ter preprečuje nastanek mutacij (Donko
in Kolar Tomažič, 2013). Počitek je potreben tudi za živčni sistem, ki se ga da doseči z
zdravim spanjem. Zdrav živčni sistem omogoča zdravo starost, kar je pomembno za
kvaliteto življenja tudi v starosti.
Spanje je nagon in prav tako gibanje. Skupni cilj spanja in gibanja je ohranjanje ter
razvoj ravnotežij in potencialov telesa (Luban - Plozza in Pozzi, 1994).
2.4.

NENALEZLJIVE KRONIČNE BOLEZNI

Pri CINDI Slovenija so zapisali, da nenalezljive bolezni, ki kronično prizadenejo človeka,
ključno vplivajo ne samo na umrljivost, ampak tudi na družbeni in ekonomski razvoj ter
imajo nanj negativni vpliv. Velik izziv predstavljajo tudi za zdravstvo, ga bremenijo ter
onemogočajo razvoj. Dolgoročni cilj WHO in Evropske skupnosti je ozaveščanje in
strateško usmerjanje vlad v zmanjševanje neenakosti v zdravju, socialno-ekonomskem
statusu prebivalstva, obvladovanju dejavnikov, ki pospešujejo kronične nenalezljive
bolezni, k zgodnjemu odkrivanju, hitri in kakovostni obravnavi ter posledično
zmanjševanju števila obolelih in ogroženih.
ZVIŠAN KRVNI TLAK, HIPERTENZIJA
Hipertenzija ali visok krvni tlak je povečanje pritiska v arterialnih žilah in je odvisen od
zveze med storilnostjo srca, širino žil in pritiskom krvi. Vzroki za visok pritisk so različni.
Lahko so odvisni od bolezni, kot so odpoved ledvic, bolezni srca in obtočil ter bolezni
hormonskih žlez. Znaki hipertenzije, kot tudi rečemo visokemu pritisku, so pritisk v
glavi, šumenje v ušesih, vrtoglavica, nespečnost, razbijanje srca, razdražljivost. Visok
krvni pritisk moramo zdraviti, sicer lahko pride do dolgotrajnih kroničnih posledic in
prezgodnje smrti. Visok krvni tlak preobremenjuje žile in povzroča vedno večje težave,
od zgoraj naštetih do motenj možganskih funkcij (pozabljivost, slaba koncentracija).
Napredovanje bolezni povzroča vedno hujše zdravstvene težave od slabljenja srca,
hitre zadihanosti pri hoji po ravnem ali stopnicah, sopenje ponoči, srčne bolečine pri
angini pektoris, srčni infarkt in možgansko kap (Smerdu, 1979).
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SRČNA KAP, MIOKARDNI INFARKT
O ishemični bolezni srca govorimo, ko je motena preskrba srčne mišice ne glede na
aktivnost človeka. To bolezen povzroča arteroskleroza, ki pomeni nalaganje maščob na
stene krvnih žil. Naložene maščobe jih zožijo in povzročajo slabšo prehodnost krvi
skoznje. Zaradi tega se pojavljajo prsne bolečine (angina pektoris). Ob neugodnih
pogojih, slabih življenjskih navadah, lahko bolezen napreduje do popolne zapore žil.
Tak nenadni zaplet imenujemo akutni koronarni sindrom. K omenjenemu prištevamo
angino pektoris, srčni infarkt in nenadno srčno smrt (Šelb Šemerl in Fras, 2012).
Koronarna srčna bolezen je odvisna od različnih dejavnikov. Za številne vemo, da
predstavljajo nevarnost za nastanek ali razvoj bolezni. Potrebno je poskrbeti za
zmanjšanje tveganja resnih težav tako, da se izogibamo spodaj naštetim dejavnikom.
Kajenje: snovi v tobačnem dimu povečujejo krvno koncentracijo tistih maščob, ki
pospešujejo neprehodnost žil, kar pomeni nalaganje maščob na stene žil.
Debelost: nadpovprečna količina zaužitih maščob povzročajo tveganje za nastanek
strdkov. Srce dodatno obremenjuje prenašanje prevelike telesne teže, ki se je zaradi
utrujenosti manj sposobno upreti morebitni slabi preskrbi s krvjo.
Premajhna telesna aktivnost: redna telesna aktivnost ter napor učinkujeta na srce
tako, da za dobro delovanje porabi manj kisika. Pri postopni povečani telesni kondiciji
bo srce ob primeru slabše prekrvavitve zaradi koronarne srčni bolezni manj
obremenjeno (Smith, 1990).
Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja se v razvitem svetu zmanjšuje. K temu predvsem
pripomore zavedanje in ozaveščanje o zdravem načinu življenja. Zdrav način življenja
pomaga, da do bolezni pride kasneje, se ustavi njihovo napredovanje ali zmanjša težo
posledic ter na tak način podaljšuje življenje. V Sloveniji je bila leta 2010 bolezen srca
in ožilja vzrok za kar 39, 4 % vseh smrti (Šelb Šemerl in Fras, 2012).
SRČNO POPUŠČANJE
Pri srčnem popuščanju srce ne more več črpati dovolj velike količine krvi skozi telo, da
bi lahko vse organe in tkiva primerno oskrbovalo s kisikom in hranilnimi snovmi. Telo
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zato s pospešenim utripom skuša uravnotežiti primanjkljaj, ki še bolj obremenjuje srce
ter se brez ustreznega zdravljenja sčasoma še bolj okvari in slabše deluje. Vzroki za
nastanek bolezni so že zgoraj opisana stanja (koronarna srčna bolezen in visok krvni
tlak). Tvegano vedenje, ki pospešuje nastanek bolezni, je kajenje, debelost, telesna
neaktivnost, čezmerno uživanje alkoholnih pijač in visoke vrednosti holesterola v krvi
(Rotar Pavlič in Švab, 2002).
ANGINA PEKTORIS
Angina pektoris, je značilna bolečina v prsih, ko srce ne dobiva dovolj kisika (Rotar
Pavlič in Švab, 2002). Izraz latinskega izvora pomeni »stiskanje v prsih« (Fras in Zeletel Kragelj, 2004). Pojavlja se občasno ali nenadno. Najpogostejši vzrok zanjo je bolezen
koronarnih arterij, do katere pride zaradi oblog na žilah (Rotar Pavlič in Švab, 2002).
Pogosto jo izzove fizičen napor ali psihičen stres, ki zaradi pospešenega in močnejšega
delovanja srca poveča potrebo srčne mišice po kisiku.
MOŽGANSKA KAP IN NJENE POSLEDICE
Za nastanek možganske kapi so odgovorne enake težave, ki vplivajo na normalen
pretok krvi in povzročajo srčno bolezen. Pogosteje se pojavlja pri ljudeh z otrditvami
arterij, visokim krvnim tlakom in holesterolom ter pri kadilcih in sladkornih bolnikih.
Možganska kap nastopi, če je prekinjen dotok krvi v možgane. Štiri od petih kapi
povzroči krvni strdek, ki se razvije v arteriji na poti v možgane ali pride v možgane od
drugod iz telesa. Druga glavna vrsta možganske kapi je hemoragična, kar pomeni
počeno žilo in posledično krvavenje v možganih (Adlam, Feinmann, Garon, Harms,
Meredith in Westcott, 2013). Za možgansko kap so značilni hitro spreminjajoči se znaki
in simptomi poškodbe možganov, ki trajajo več kot 24 ur, ali smrt (Zaletel, Fras in
Zaletel - Kragelj, 2004).
Dejavniki tveganja za možgansko kap so zvišan holesterol v krvi, visok krvni tlak,
diabetes ali zvišan krvni sladkor, stres in debelost (Adlam idr., 2013). Dejavniki tveganja
so tudi srčne bolezni, povezane z nastankom strdkov, ki lahko potujejo do možganov in
nekatere druge redke bolezni. Enake dejavnike tveganja omenjajo tudi Zaletel, Fras in
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Zaletel - Kragelj (2004), ki dodajajo še kajenje, telesno neaktivnost, čezmerno uživanje
alkohola in drog.
V Sloveniji je možganska kap zelo pogost vzrok smrti. V vseh starostnih skupinah umre
več moških kot žensk; najpogosteje v skupini med 55 in 64 let. Najpogostejša vzroka sta
sladkorna bolezen in zvišan krvni tlak (Šelb Šemerl, 2012).
SLADKORNA BOLEZEN
Sladkorna bolezen ali diabetes je stanje zvišane ravni glukoze v krvi. Nastane zaradi
pomanjkanja hormona inzulina ali zmanjšanja odzivnosti celic nanj. Posledica tega je
motnja v presnovi ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob (Donko in Kolar Tomažič,
2013). Bolj poznamo izraz presnovna motnja, ki pomeni bolezen, pri kateri trebušna
slinavka prideluje premalo inzulina. Pojavnost sladkorne bolezni in z njo povezani
zapleti naraščajo povsod po svetu. Sladkorna bolezen skrajša pričakovano trajanje
življenja in v dolgoletnem poteku z zapleti zmanjša kakovost življenja. Glavni dejavniki,
ki povzročajo porast diabetesa, so debelost, premajhna telesna dejavnost in značilnost
prehrane. Ob omenjenih pa ima vpliv tudi staranje in večanje prebivalstva. Po celotni
populaciji se število obolelih povečuje, vendar je porast večja v skupinah z nižjim
socialno-ekonomskim položajem (Paulin, 2012).
BOLEZNI TER OKVARE HRBTENICE IN SKLEPOV
Težave s hrbtenico so ena najpogostejših bolezni med odraslimi. Nespecifična bolečina
v hrbtu je glavni vzrok za veliko odsotnosti z dela. Glavni vzrok, da ljudje v poznem 20.
stoletju trpimo zaradi težav s hrbtenico, je, da delamo in prosti čas preživljamo v
sedečem položaju. Pokončna drža človeka je namenjena hoji. Večina naših prednikov je
delala stoje – na lovu, ob pobiranju pridelka, ob delu na kmetiji, ob delovni mizi. Danes
večina ljudi pretežni del delovnega dne preživi sede v pisarnah, delovnih pultih ali v
avtomobilih in tovornjakih. Ljudje, ki veliko hodijo ali se ukvarjajo z delom, ki zahteva
telesno dejavnost, imajo razvite mišice na hrbtu in v nogah. Ljudje, ki večino dneva
presedijo, izgubijo tonus v mišicah, kar se najprej kaže v mišicah hrbta. Da bi to
nadomestili, se mnogi odločijo za redno telovadbo. Če smo zdravi in normalno telesno
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aktivni in tako ves čas v formi, morda ne bomo potrebovali posebnih razgibalnih vaj. Če
je naše delo sedeče in ne hodimo ali kako drugače telesno vadimo vsaj nekaj ur
tedensko, je s tem potrebno začeti. S telovadbo, s katero posvečamo posebno
pozornost krepitvi mišic, ki skrbijo za močan hrbet, je potrebno čim prej začeti. Večina
težav s hrbtenico nastane zaradi slabe drže, pretiravanja z delom ali igro, nepravilnega
sedenja za mizo ali za volanom, dvigovanja, vlečenja predmetov na napačen, za
hrbtenico nehvaležen način. Bolečina v hrbtenici se lahko pojavi tudi brez jasnega
vzroka. Povzroča jo osteoartritis, fibrozitis, ledvične okužbe, poškodbe medvretenčnih
ploščic, sklepov in vezi ali išias (Konte, 2009).
Bolečine in težave s sklepi se lahko pojavijo zaradi različnih vzrokov. Lahko so posledica
izpaha, gripe, že omenjenega osteoartritisa, revmatoidnega ali infekcijskega artritisa,
protina in drugih bolezni, ki niso neposredno povezane s sklepi, kot sta borelioza ali
ulcerozni kolitis (prav tam).
KRONIČNA OBSTRUKTIVNA PLJUČNA BOLEZEN IN ASTMA
ASTMA je obstruktivna bolezen dihalnih poti in je pri otrocih najpogostejša kronična
bolezen, ki prizadene tudi številne odrasle. Pojavlja se v vseh državah, ne glede na
stopnjo razvoja. Za mnoge bolnike ima astma velik negativni vpliv na vsakdanje
življenje. Z večjo prevalenco astme so povezani različni dejavniki tveganja: ženski spol
v odrasli dobi, moški spol v otroštvu, astma pri starših, infekcije spodnjih dihal, manj
kot trije sorojenci, nizek socialno-ekonomski status, kajenje, debelost, seneni nahod,
prisotnost domače živali, izpostavljenost v okolju, genetski, prehranski, biološki,
prenatalni in perinatalni faktorji (Kelšin, 2012). Napad lahko sprožijo zelo različni in
številni dejavniki ali njihove kombinacije. Vodilni vzrok za napad so alergije. Od 50 do
90 odstotkov ljudi z astmo je alergičnih. Najpogostejši alergeni so pelodi trav, prah,
plesni, tobačni dim in živalska dlaka. Astmo lahko povzročijo tudi okužbe. Med druge
sprožilce astme prištevamo še telesne dejavnosti, čustveni stres, strese iz okolja, npr.
onesnaženost zraka (Konte, 2009). Astma se razvije predvsem pri mladostnikih. Za
astmo naj bi bolehalo prek 16 % ljudi med 18. in 65. letom (Košnik, 2012).
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KRONIČNA OBSTRUKTIVNA PLJUČNA BOLEZEN (KOPB) je eden izmed najpomembnejših
vzrokov obolevnosti in umrljivosti v mnogih državah. Zaradi omenjene bolezni v
Sloveniji vsako leto umre približno 600 ljudi, dve tretjini moških in tretjina žensk.
Kajenje je vzrok za 85–90 % primerov KOPB, razvije se pri 15–36 % kadilcev. Nekaj
primerov je posledica prirojenih bolezni pljuč in poklicne izpostavljenost, njune
kombinacije ter izpostavljenosti onesnaženemu zraku in dimu. Bolezen, povezana s
pasivno izpostavljenostjo cigaretnemu dimu, bolj učinkuje na ženske. Povezano je tudi
z drugimi dejavniki (nizki socialno-ekonomski status, višja starost, diagnoza astme,
ženske z nižjo izobrazbo, vnetja dihal v otroštvu, poklicna izpostavljenost, dednost,
kadilci s prekomerno telesno težo, uživanje mesa in prečiščenih žitaric). Prehrana,
bogata z zelenjavo in sadjem ter ribami, zmanjšuje tveganje za KOPB. Bolezen je
neozdravljiva (Kelšin, 2012). Razvije se v starosti prek 50 let. KOPB ima 5–7 %
prebivalcev Slovenije med 40. in 70. letom (prav tam).
Pri obeh boleznih je ključno bolnike dobro seznaniti z nefarmakološkimi ukrepi, ki so
nujno potrebni in pomagajo k učinkovitejšemu zdravljenju. Pri alergijski astmi je
pomembno izogibanje alergenom. Kajenje slabša urejenost astme, učinek zdravil zoper
astmo pa zmanjšuje. Pri KOPB je nefarmakološko zdravljenje ključnega pomena. S
prenehanjem kajenja v zgodnji fazi bolezni se jo lahko celo zaustavi. Pri napredovani
bolezni bolnikom koristi rehabilitacija s treningom mišic, kar izboljšuje telesno
zmogljivost (prav tam).
KRONIČNA VNETNA ČREVESNA BOLEZEN
H kronični vnetni črevesni bolezni (KVČB) prištevamo CROHNOVO BOLEZEN in
ULCEROZNI KOLITIS. Obe bolezni sta nenalezljivi in imata izvor v prebavnem sistemu.
Crohnova bolezen lahko prizadene kateri koli del prebavnega trakta, medtem ko
ulcerozni kolitis prizadene le vrhnji del debelega črevesa ali danke. Ulcerozni kolitis je
dvakrat bolj razširjen kot Crohnova bolezen. Simptomi obeh bolezni lahko vključujejo
bolečine v trebuhu, drisko, bruhanje, krvavenje iz danke in hujšanje. Obe bolezni
zaznamujeta ali zagon ali stanje v remisiji, ko simptomov skorajda ni. Pri KVČB se lahko
pojavijo številni zapleti, ki jih je potrebno bolnišnično zdraviti. Bolezen povzroča
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motnje resorpcije hranljivih snovi, mineralov in vitaminov in tako povzroča tudi druge
zdravstvene težave, npr. osteoporozo (EFCCA, b. d.).
ALERGIJE
Alergije so reakcija imunskega sistema na nek alergen iz okolja, ki je lahko različnega
izvora. Poznamo alergije na živali oz. živalsko dlako, na prah, cvetni prah, na različno
hrano, zdravila in podobno (Donko in Kolar Tomažič, 2013). Poznamo kožne alergije
(dermatitis in koprivnica), alergije na dihalih (seneni nahod ali alergijski rinitis), ki lahko
povzročajo astmo, alergije na hrano, ki se pojavlja kar pri 70 % ljudi, alergije na zdravila
in alergije na pike žuželk (Konte, 2009).
PSIHIČNA OBOLENJA, DUŠEVNE MOTNJE
DEPRESIJA je najbolj razširjena duševna motnja razpoloženja in čustvovanja s
spremembami izgleda, vedenja, mišljenja in drugih duševnih funkcij. Opredeljujejo jo
biološki (motnje spanja, izguba volje in motivacije, pomanjkanje energije, odsotnost
hrepenenja itd.) in psihološki simptomi (potrtost, tesnoba, občutek krivde ali
manjvrednosti,

obupanost,

napadalnost,

impulzivnost,

motnje

spomina

in

koncentracije). Pomembni so tudi socialni pokazatelji, ki jih najprej radi označimo kot
lenobo, a vendar gre za izgubo zanimanja za druge in svet, zmanjšano učinkovitost pri
delu zaradi utrujenosti, slabe samopodobe, upada potrebe po komunikaciji (Marušič in
Temnik, 2009). O depresiji ne moremo govoriti, če gre za kratkotrajno slabo
razpoloženje ali žalost. Opazno izrazito negativno razpoloženje posameznika, ki ga
opredeljujemo kot depresivnega, mora trajati več kot dva tedna in se izražati v zgoraj
naštetih bioloških, psiholoških in socialnih pokazateljih (prav tam).
ANKSIOZNOST ali tesnoba je čustvo, ki se lahko pojavi v obliki spremenjenega
telesnega odziva in vedenjskih sprememb. Lahko traja nekaj trenutkov, minut ali se
pojavi v obliki paničnih napadov. Če ta stanja ovirajo posameznika pri vsakodnevnih
aktivnostih in ga nadzorujejo še po tem, ko je realna nevarnost mimo, je to anksiozna
motnja ali bolezenska tesnoba. Tesnobna čustva se občasno pojavljajo pri vseh ljudeh,
vendar tudi sama po sebi izginejo. Kot bolezensko jo označujemo, ko je posamezniku
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zaradi nje onemogočeno normalno življenje (Jeriček Klanšček, Zorko, Roškar, Bajt in
Kamin, 2009).
GLAVOBOL
Glavobol je zelo pogosta bolečina, ki jo je občutila že velika večina odraslih in otrok. Je
izčrpavajoča, pogosta in zelo neprijetna. Napade zaradi različnih vzrokov in je različnih
vrst. Najpogostejši glavobol je migrena, ki pogosto nastane zaradi napetosti. Lahko
traja nekaj dni ali mesecev z občasnimi izboljšanji. Pojavi se lahko v katerem koli
dnevnem času. Vzroki za glavobol so zelo različni. Povzročajo jih lahko benigne ali
maligne možganske tvorbe, vnetja senčne arterije in vnetja sinusov. Poznamo še druge,
manj pogoste in manj običajne vzroke glavobolov: vnetje glavnega obraznega živca,
vročina, poškodbe glave, težave z očmi, glavkom, zdravila, visok krvni tlak, poškodbe
možganskih žil – možganska kap in meningitis (Rosenfeld, 1991).
2.4.

GIBANJE IN VPLIV GIBANJA NA ZDRAVJE

Hipokrat je pred 2500 leti zapisal, da telesna aktivnost spodbuja zdravje in lahko
podaljša življenje (Adlam idr., 2013). Intelektualno delo zahteva duševni napor,
odločitve, nihanje, pomeni sedenje, koncentracijo in velikokrat vodi v splošno
utrujenost telesa in izčrpanost. Turk, Sila, Pinter, Ihan, Ribič (2000) so prepričani, da se
bodo vrnile moči, če prekinemo delo in gremo hodit, teč na sveži zrak. Pogosto
zasledimo poenoteno mnenje laikov in strokovnjakov, da telesna aktivnost pomembno
vpliva na zdravstveno stanje (Mišigoj Duraković, 2003).
Strokovnjaki so se skozi zgodovino trudili dokazati pozitiven vpliv gibanja na zdravje
ljudi, kar so intuitivno misleci in zdravniki zatrjevali že v daljni preteklosti. V času
antične Grčije je bila gibalna dejavnost pogoj za doseganje učnih uspehov.
-

Herod (5. stoletje p. n. š.) je priporočal telsno dejavnost kot obliko
zdravljenja bolzeni.

-

Asklepije (126–86 p. n. š.) je zdravil paciente z masažo, dietami in oblikami
telesne vadbe.
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-

Galen (230–200 p. n. š.) je zapisal temeljna spoznanja s področja
kinezoiološke fiziologije.

-

Avicena (10. st.) je sprejel metode medicinske gimnasitke za vzdževanje in
ohranjanje zdravja.

-

Vittorio da Feltre (1378–1446) je na podlagi testiranj sposobnosti 4- in 5letnih otrok tem predpisoval vaje glede na telesne značilnosti, starost, letni
čas in celo dnevni čas. Nadziral je njihovo prehranjevanje in uporabljal
različne športe.

-

Malfeus Vegius (1407–1458) je menil, da je obvezno uvajanje telesne
dejavnosti v šoli. Cilj je bila rekreacija in krepitev organizma.

-

Christoval Mendez (okrog leta 1553) pravi, da je dobra telesna dejavnost
najlažji način za ohranjanje zdravja.

-

Gerolamo Mecuriale (1530–1608)je objavil kjnjigo, ki je več kot stoletje
veljala za osnovni priročnik telesnih vaj. Telesno dejavnost je predstavil kot
preventivo za zdrave in terapevtsko za bolne.

-

Bernardino Ramazzini (1633–1714) je prvi pisal o poklicnih boleznih.
Poudaril je, da sedeče delo povzroča določene motnje in delavcem, ki so
delali prevsem sede, priporočal redno vadbo (Mišigoj - Duraković, 2003).

Redna in zmerna telesna dejavnost ima pozitivne učinke na zdravje ljudi (Mišigoj Duraković, 2003):
-

krepi kosti in mišice ter razvija, povečuje in vzdržuje psihofizične oziroma
funkcionalne sposobnosti telesa,

-

zmanjšuje nevarnost nastanka in preprečuje napredovanje različnih
kroničnih nenalezljivih bolezni,

-

pripomore k zmanjševanje stresa, anksioznosti in depresije,

-

pomaga pri povečanju samozaupanja, samospoštovanja in samozavesti,
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-

pomaga pri vzpostavljanju socialnih interakcij in socialni integraciji
posameznika ali skupine.

Telesna dejavnost vpliva na mišično delo. Energijska poraba pri gibanju je v primerjavi z
mirovanjem višja. Dejavnosti so lahko aktivnosti v prostem času ali rekreacija ter
profesionalno ukvarjanje s športom (prav tam). Bilban (2004) je prepričan, da aktivnost
pomembno pripomore tudi k zmanjšanju obolevnosti za nenalezljivimi kroničnimi
boleznimi in izboljša splošno kakovost življenja.
Glede na intenzivnost ločimo tri vrste gibanja (Djomba, 2012).
HOJA je sestavljena iz več komponent in zajema celotno količino te telesne dejavnosti,
ne glede na namen. Gre lahko za telesno dejavnost v prostem času, na delovnem
mestu, pri domačih opravilih in na poti na delovno mesto.
ZMERNO INTENZIVNA TELESNA DEJAVNOST je sestavljena iz več komponent in zajema
celotno količino te telesne dejavnosti, ne glede na namen (telesna dejavnost v prostem
času, na delovnem mestu, pri domačih opravilih in na poti na delovno mesto).
Zadostna telesna dejavnost za krepitev zdravja glede na smernice WHO je vsaj 30
minut dnevno, vsaj pet dni v tednu. To ustreza 150 minutam tedensko, ne glede na
namen.
INTENZIVNA TELESNA DEJAVNOST je sestavljena iz več komponent in zajema celotno
količino te telesne dejavnosti, ne glede na namen (telesna dejavnost v prostem času,
na delovnem mestu, pri domačih opravilih in na poti na delovno mesto). Zadostna
telesna dejavnost za krepitev zdravja glede na smernice WHO je vsaj 30 minut dnevno,
vsaj pet dni v tednu. To ustreza 150 minutam tedensko, ne glede na namen. Gre za
enako količino kot pri zmerno intenzivnem gibanju (Djomba, 2012).
Tradicionalne smernice svetujejo intenzivnost med 50 in 85 % posameznikove rezerve
srčnega utripa, kar ustreza 50 do 85 % največje porabe kisika. Pri večini odraslih
pomeni to doseganje frekvence srčnega utripa od 140 do 160 na minuto. Novejša
priporočila opredelijo aktivnost zmerne intenzivnosti v območju energijske porabe od 3
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do 6 MET3 ali od 4 do 7 kcal/min (Strategija vlade RS na področju telesne (gibalne)
dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012).
Po novejših smernicah je glede vrste telesne aktivnosti poudarek predvsem na hoji ali
kateri koli telesni dejavnosti, ki jo je mogoče izvajati vsakodnevno z intenziteto
podobno tisti, ki jo občutimo ob hitri hoji. K temu lahko prištevamo zmerno intenzivna
gospodinjska opravila, zmerno težka vrtnarska dela, igre z žogo in druge igre v hoji ali
počasnem teku z otroki, zmerno hitro plavanje in počasen tek (7 km/h). Pomembno je,
da je vadba glede na zvrsti uravnotežena (Strategija vlade RS na področju telesne
(gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012).
Kako pogosto vaditi?
Starejše smernice pri pogostosti vadbe priporočajo gibanje najmanj trikrat tedensko, v
sodobnih priporočilih pa se priporoča vsakodnevna vadba ali gibanje vsaj petkrat
tedensko.
Tradicionalna priporočila za trajanje telesne aktivnosti priporočajo vsaj od 30 do 60
minut, novejša pa dopuščajo aktivnosti v epizodah večkrat dnevno z daljšimi ali
krajšimi presledki, če ni mogoče izvajati aktivnosti strnjeno. Trajanje vadbe, po
priporočilih Strategije vlade RS na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev
zdravja od 2007 do 2012, naj ne bi bilo krajše od 10 do 15 minut nepretrgoma. Skupno
priporočeno gibanje dnevno pa naj traja vsaj 30 minut (Strategija vlade RS na področju
telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012).
2.5.

VPLIV TELESNE AKTIVNOSTI NA TELO

Juvenal, avtor reka »Zdrav duh v zdravem telesu«4, je že v antiki poudarjal
pomembnost zdravja telesa in duha (Ulaga, 1996).

3

Merska enota za izražanje intenzivnosti telesne (gibalne) dejavnosti, ki se izraža v porabi kJ na časovno

enoto. Količinsko pomeni 1 MET 3,5 kisika na minuto na kilogram teže.
4

Izvirno latinsko: »Orandum est ut sit mens sana in corpore sano« (Moliti je treba, da bi bil zdrav duh v

zdravem telesu).
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Ulaga (1996) pravi, da je za zdravje potrebno gibanje. Človek v katerem koli poklicu naj
ne bi veliko sedel in miroval. Človeku je potrebno, da hodi in fizično dela, plava,
kolesari, pleše, igra tenis in dela, kar ga veseli.
Telesna dejavnost je neposreden učinek dejavnosti gibalnega sistema, pri katerem
energija, ki se sprošča v mišicah, deluje na kosti, človek z gibanjem pa na svoje okolje
(Mišigoj - Duraković, 2003).
Telesna aktivnost zelo spremeni delovanje organizma. Gibanje omogoči telesu celo
vrsto funkcijskih in regulacijskih sprememb. Ker človek ne premore rezerv kisika, mora
telo v mirovanju in med telesno dejavnostjo neprestano prenašati kisik v celice. To
nalogo opravljajo dihalni, srčno-žilni sistem in kri. Sposobnost transportnega sistema za
kisik oziroma njegova maksimalna sposobnost preskrbe aktivnih tkiv s kisikom v
časovni enoti določa velikost aerobne delovne kapacitete, torej športnofiziološke in
motorične parametre športne sposobnosti. Redna telesna aktivnost v prenosnem in
nadrejenih regulacijskih sistemih sproži veliko strukturnih in fizioloških sprememb, ki
izboljšajo njihovo reaktivnost in kapaciteto, zagotovijo povečanje energijskih in
delovnih telesnih zmogljivosti. To je rezultat prilagoditve organizma na dolgotrajne
dražljaje treningov. Na prilagoditev aerobne energijske kapacitete vplivajo različni
dejavniki. Med endogenimi dejavniki, na katere ne moremo vplivati, so dednost,
starost, spol in biološka reaktivnost organizma, eksogeni dejavnik pa je trening. Trening
prisili dihalni sistem, da se prilagodi redni telesni aktivnosti. Primerna intenzivnost
treninga izzove spremembe tudi na srčno-žilnem sistemu (Mišigoj - Duraković, 2003).
Z redno telesno dejavnostjo vse življenje od otroštva do odrasle dobe si podaljšujemo
življenje in kvaliteto starosti. Telesna zmožnost se sicer s starostjo zmanjšuje ter upada
in okrog 80. leta okoli polovica mišične mase izgine. Vendar danes vemo, da je to ob
staranju tudi posledica neuporabe mišic. Z redno telesno dejavnostjo v vsem življenju
veliko prispevamo k ohranjanju mišične moči. Telesna vadba pripomore k razvijanju in
ohranjanju moči v mišicah (Ulaga, 1980). Ulaga (1980) razlaga, da pri dihanju
uporabljamo medrebrne mišice, ki širijo in krčijo prsni koš. Z redno aktivnostjo mu
pomagamo, saj s tem krepimo dihalne mišice, prsni koš postaja bolj elastičen, s
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povečano prostornino lahko sprejme več kisika hkrati, poveča pa se tudi sposobnost
krvi za nasičenost s kisikom.
Z redno telesno dejavnostjo so povezane tudi druge zdravstvene koristi. Telesna
dejavnost pomaga vzdrževati zdravo telesno težo z indeksom telesne mase med 18,5 in
24,9 ter upočasni izgubo kostne mase pri starejših ženskah. Pri primerjavi padca
razgibanega človeka s telesno nedejavno osebo je pri slednji več možnosti za poškodbe
kot pri razgibanem človeku (Kraševec - Ravnik, 2006).
O znanih dejavnikih tveganja za razvoj nekaterih kroničnih nenalezljivih bolezni v
sodobni družbi smo že govorili. Zvišani krvni tlak in raven holesterola, ki ga lahko
povzroči telesna nedejavnost, na srce vplivata enako kot 25 pokajenih cigaret na dan
(Kraševec - Ravnik, 2006). Pomembno je, da se že otroke in mladostnike navaja na
gibanje oziroma redno gibalno aktivnost, saj ima človekova telesna dejavnost svoj polni
zdravstveni in preventivni vpliv samo, če je kontinuirana skozi celo življenje. Navada
privede do potrebe. Če gibanje ostane spremljevalec človeka skozi vse življenje, bo
imela optimalen učinek (Mišigoj -Duraković, 2003).
Kljub vsem naštetim in dobro poznanim razlogom za redno telesno dejavnost je v
Sloveniji kar 64 % žensk in 45,8 % moških popolnoma športno neaktivnih. Za Slovenijo
je značilno, da je način preživljanja prostega časa povezan s socialnoekonomskim
položajem in življenjskim okoljem. Odločujoči dejavniki so spol, starost, izobrazba in
povprečni dohodek na člana gospodinjstva (Doupana Topič, Cveblar in Matoh, 2002).
2.6.

VPLIV TELESNE AKTIVNOSTI NA PSIHIČNO STANJE ČLOVEKA

Telesna vadba ima različne učinke na posameznike, ki imajo psihične težave ali bolezni.
Pomembno vlogo pri raziskovanju imajo spol, starost in psihiatrična kategorija oseb. V
različnih življenjskih obdobjih so motivi za gibanje različni. V otroštvu nas vodi uživanje
v dejavnosti, pri starejših gre pogosto za dvig razpoloženja, samozavesti, sposobnosti
soočanja s stresom in podobno (Mišigoj - Duraković, 2003). Fiziološko-biokemična
hipoteza pravi, da se med gibanjem med drugimi hormoni tvori serotonin, ki je znan
kot hormon sreče (prav tam). Gibanje koristi tudi možganom pred staranjem in s tem
omogoča boljše počutje. Gibanje poveča število živčnih prenosnikov, ki prenašajo
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sporočila v možganih, kot sta serotonin in dopamin (Adlam idr., 2013). Telesna vadba
povzroča, kot navaja Mišigoj - Duraković (2003) fiziološke in biokemične spremembe,
predvsem izločanje endorfinov. Pomemben je tudi hedonistični vidik gibanja. Ljudje, ki
v gibanju uživajo, bodo v vadbi vztrajali dlje. Učinki vadbe na njihovo psihično zdravje
bo tako bolj zanesljiv in učinkovit. Prav tako se bodo ljudje, ki v vadbi uživajo, bolj
verjetno vrnili k omenjeni dejavnosti, kot tisti, ki jim vadba predstavlja napor ali celo
prisilo (Mišigoj - Duraković, 2003).

Telesna dejavnost omogoči človeku pravo

sprostitev. Telesna sprostitev pa je pogoj za duševno sprostitev. Telesni napor lahko
predstavlja zadoščenje in zadovoljstvo obvladovanja. Ob tem pa daje človeku občutek,
da je nekaj opravil samostojno, z naporom in prizadevanjem. Za kasneje je to
pomembno, saj bo tak posameznik samozavestnejši in bolj zaupljiv do sebe v drugih
stresnih situacijah (Tomori, 2000).
Zaradi vedno hitrejšega tempa življenja se lahko zgodi, da vadba, telesna aktivnost,
postane breme, saj z njo porabimo relativno veliko časa. Marsikdo ob misli, da mora do
športne dvorane ali igrišča z avtomobilom, izgubi voljo do tovrstne porabe prostega
časa. To je lahko negativen dejavnik pri promociji gibanja, zato je dobro, da gibanje čim
bolj umestimo v svoj delovni dan na različne načine. V službo lahko hodimo peš, s
kolesom. Gibamo se lahko pri vsakodnevnih opravilih in si tako bolje in koristneje
razporedimo čas. Nedvomno lahko potrdimo, da ima lahko gibanje veliko koristnih
učinkov na dojemanje sebe in okolice zaradi zgoraj omenjenih sprememb v telesu, ki se
dogajajo med vadbo (Mišigoj - Duraković, 2003). Tudi Tomori (2000) meni, da je sama
telesna obremenitev stres. Da bo napor pozitiven, ga je potrebno časovno in
energetsko ustrezno načrtovati. Ulaga (1996) pravi, da tudi »umske sposobnosti
pešajo« (str. 18), če zanemarimo telo. Neaktiven človek se hitreje stara (Ulaga, 1996).
Prenekateri tekači znajo povedati, da med tekom lažje razmišljajo. Nerešljivi in težko
rešljivi problemi se med tekom sami razpletajo in rešitve se zdijo jasne, brez napornega
in tavajočega razmišljanja. Tomori (2000) meni, da se da deloma pojav boljše
storilnosti možganov in možganskih funkcij razložiti z boljšo preskrbo s kisikom, ki ga
kri prenaša po telesu. Gibanje na svežem zraku lahko pripomore k boljšemu pretoku
krvi po telesu in s tem tudi boljšo preskrbo osrednjega živčevja s kisikom. Tudi psihiatri
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vključujejo redne gibalne in aerobne aktivnosti v zdravljenje depresivnih oseb. Vzroki
za to so dolgotrajnejši vpliv teh aktivnosti, kot so ga dokazali z zdravljenji s kemičnimi
snovmi. Telesna dejavnost namreč sproža različne odzive telesa, kar vpliva tudi na
psihične funkcije. Telesna aktivnost spremeni odnos človeka do svoje notranjosti in
lastnega telesa. Telo postane vir samopodobe. Telo postane človeku vir zadoščenja in
ugodja.

3. PREDMET IN PROBLEM
Vsaka oseba, ki opravlja določeno delo, je učinkovita in uspešna, če so ji zagotovljeni
dobri pogoji dela, s predpostavko, da je zdrava.
V diplomskem delu smo raziskali, kakšno je zdravstveno stanje SRP v Podravski regiji. V
literaturi (Mišigoj - Duraković, 2003; Tomšič in Orožen, 2012; Turk, Sila, Pinter, Ihan,
Ribič, 2000) je navedeno, da na zdravje ljudi vplivajo različni dejavniki, kot so nezdrava
prehrana, premalo gibalne aktivnosti in tvegano vedenje pri uporabi alkohola in
tobaka. Raziskali bomo, kakšen je vedenjski slog SRP v Podravski regiji ter ali vpliva na
njihovo počutje, občutenje zdravja; izvedeti želimo, kakšno je dejansko zdravstveno
stanje in kako vprašani skrbijo za zdravje. Izvedeti želimo tudi, kako ocenjujejo delovne
pogoje sodelujoči v raziskavi in ali se pojavljajo razlike v oceni med mobilnimi delavci in
tistimi, ki svoje delo opravljajo na matični lokaciji zaposlitve.
V diplomskem delu želimo izvedeti, koliko časa vprašani posamezniki namenijo gibalni
aktivnosti in intenzivnost le-te. WHO je zaskrbljena, ker narašča število poklicev in
služb, ki jih opravljamo v sedečem položaju, obenem pa se tudi preživljanje prostega
časa odvija sede, pred televizorji in računalniki. WHO meni, da bi bilo za ohranjanje
zdravja odraslega človeka dobro vsaj 150 minut intenzivnega gibanja na teden ali 75
minut zelo intenzivnega gibanja. Svetuje se gibanje vsaj pet dni v tednu (WHO, 2010).
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4. CILJI RAZISKAVE
Postavili smo cilje skladno s predmetom raziskovanja. Cilji se navezujejo na zdravje SPR
v Podravski regiji in na njihov življenjski slog. Vsi cilji se navezujejo na anketirane SRP v
Podravski regiji.
1. cilj: ugotoviti, kako SRP v Podravski regiji ocenjujejo svoje zdravstveno stanje in
katerim boleznim so najbolj izpostavljeni.
2. cilj: ugotoviti dejavnike tveganja vedenjskega sloga vprašanih in vpliva izbranega
načina življenja na zdravje.
3. cilj: ugotoviti, ali obstajajo razlike pri zadovoljstvu z delovnimi pogoji med mobilnimi
SRP in strokovnimi delavci, ki svoje delo opravljajo na lokaciji zaposlitve.
4.1.

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

Ugotoviti želimo:
1.1. Kako vprašani SRP ocenjuje svoje zdravstveno stanje?
1.2. V katerih mesecih v preteklem letu so sodelujoči največkrat obolevali?
1.3. Katere zdravnike obiščejo vprašani najpogosteje?
1.4. Katera je najpogosteje navedena bolezen in katere zdravstvene težave pestijo
vprašane?
1.5. Koliko dni vprašani v povprečju izostanejo z dela zaradi bolniške odsotnosti?
2.1. Kolikšen delež vprašanih se počuti pod pritiskom in v katerem delu šolskega leta so
najbolj obremenjeni?
2.2. Koliko vprašanih se giblje vsaj dvakrat tedensko?
2.3. Ali je večji delež tistih, ki se s športom ukvarjajo intenzivno ali tistih, ki kot
rekreacijo navajajo hojo?
2.4. Koliko kadilcev je med vprašanimi in koliko jih je v preteklosti opustilo kajenje?
2.5. Ali je kateri izmed vprašanih izpostavljen kajenju v bivalnih prostorih?
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2.6. Kolikšen je v povprečju indeks telesne mase in ali so sodelujoči zadovoljni s svojo
težo?
2. 7. Koliko vprašanih se v skrbi za zdravje ukvarja z redno telesno aktivnostjo?
3.1. V kakšnih delovnih pogojih opravljajo zaposleni SRP, vključeni v raziskavo, svoje
delo?
3.2. Ali so razlike med oceno delovnega okolja med SRP, ki opravljajo svoje delo na
mobilnih lokacijah, in SRP, ki delajo na šoli?
3.3. Kaj v povezavi z delovnim mestom in delom najbolj obremenjuje sodelujoče v
raziskavi?
3.4. Na kakšen način se vprašani spopadajo s problemi v službi?
3.5. Koliko časa SRP porabijo za vožnjo na delovno mesto ali mobilno lokacijo, v eno
smer in kolikim vprašanim vožnja predstavlja dodatno obremenitev?

5. METODE DELA
V raziskavo smo vključili SRP Podravske regije. Raziskava je bila izvedena s pomočjo
anonimnega vprašalnika. Vprašalnik smo oblikovali po vprašalniku »Z zdravjem
povezan življenjski slog«, ki je bil pripravljen pri CINDI Slovenija (Hlastan Ribič, Djomba,
Zaletel - Kragelj, Maučec Zakotnik in Fras, 2010). Anketni vprašalnik zajema 32
vprašanj, ki se navezujejo na življenjski slog in zdravje vprašanih in so večinoma
zaprtega tipa, vprašanja o osnovnih podatkih posameznikov so odprtega tipa.
Vprašalnik je bil posredovan SRP v Podravski regiji prek spleta, v obliki spletnega
vprašalnika po predhodnem dogovoru z ravnatelji oziroma direktorji zavodov, kjer so
zaposleni SRP. Poslali smo od 97 vprašalnikov. Vprašalnike so za nas svojim zaposlenim
posredovali ravnatelji ali direktorji zavodov, nekaterim smo vprašalnike poslali sami,
saj smo dobili njihove spletne naslove.
Za obdelavo podatkov smo uporabili deskriptivno analizo podatkov. Rezultati so
izraženi v realnih vrednostih in v odstotkih, prikazani tudi grafično in v tabelah.
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Rezultate smo vnesli v tabelo v programu Microsoft Excel in jih statistično obdelali z
istim programom. Izračunali smo osnovne statistične podatke: frekvenčno in
odstotkovno porazdelitev, aritmetično sredino, najvišje in najnižje vrednosti.
5.1.

VZOREC MERJENCEV

V raziskavo je bilo vključenih 61 SRP iz Podravske regije. Poslali smo 97 vprašalnikov in
dobili 61 vrnjenih in popolno izpolnjenih. Anketa je bila ciljni populaciji poslana prek
spleta po dogovoru z ravnatelji šol in direktorji zavodov, kjer so zaposleni SRP. Na
anketo sta se odzvala le 2 predstavnika moškega spola, kar predstavlja 3,3 % vprašanih.
Ostalih 96,7 % so ženske. To potrjuje, da je poklic SRP v Podravski regiji domena
ženskega spola.

21,3%

16,4%

50 - 59

18,0%

40 - 49
30 - 39
20 - 29

44,3%

Graf 1: Starost anketirancev
Največ anketiranih pripada starostni skupini med 30 in 39 let in sicer 44,3 % odstotkov,
kar pomeni 27 vprašanih. Najmlajši udeleženec oziroma udeleženka raziskave je star/a
24 let in najstarejši oziroma najstarejša 56 let. V povprečju so anketiranci stari 37,6 let.
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Tabela 1: Porazdelitev anketiranih glede na mesto zaposlitve
Število
odgovorov

Odstotek

Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom

23

37,7 %

Oddelek posebnega programa VIZ

9

14,8 %

DSP v mobilni službi / DSP na večinski osnovni šoli

29

47,5 %

Vzorec merjencev predstavljajo SRP iz Podravske regije, ki so zaposleni na treh različnih
mestih. Največ vprašanih predstavljajo mobilni SRP, ki opravljajo svoje delo izven
mesta svoje zaposlitve, in sicer kar 29 od 61 vprašanih, kar predstavlja 47,5 %. 23
oziroma 37,7 % vprašanih opravlja svoje delo v prilagojenem programu z nižjim
izobrazbenim standardom. V oddelku posebnega programa vzgoje in izobraževanja pa
9 vprašanih oziroma 14, 8 %.
Tabela 2: Porazdelitev anketiranih glede na samoocenjeni družbeni status
Število odgovorov

Odstotek

Spodnji

0

0,0 %

Delavski

7

11,5 %

Srednji

47

77,0 %

Višji srednji

11

18,0 %

Zgornji

0

0,0 %

Ne vem

1

1,6 %

47 vprašanih se je umestilo v srednji družbeni status, kar pomeni 77,0 % vseh, ki so
odgovarjali. Da sodijo v delavski razred, meni 7 oziroma 11,5 % vprašanih in v višji
razred 11 oziroma 18,0 % vseh vprašanih. Eden se ni znal ali ni želel opredeliti. V
najnižji spodnji in najvišji zgornji razred se ni razporedil noben od vprašanih.
5.2.

MERSKI INŠTRUMENTARIJ

Raziskava je bila izvedena s pomočjo anonimnega vprašalnika. Pri oblikovanju
vprašalnika smo se navezovali na vprašalnik »Z zdravjem povezan življenjski slog«, ki je
bil pripravljen pri CINDI Slovenija (Hlastan Ribič, Djomba, Zaletel - Kragelj, Maučec
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Zakotnik in Fras, 2010). Anketni vprašalnik zajema 32 vprašanj, navezujočih se na
življenjski slog in zdravje vprašanih. Večina vprašanj je zaprtega tipa, vprašanja o
osnovnih podatkih posameznikov pa so odprtega tipa. Vprašalnik je razdeljen na tri
tematske sklope. V prvem delu smo želeli pridobiti splošne podatke anketirancev, v
drugem delu smo poizvedovali o zdravstvenih težavah in okvarah, v tretjem delu pa se
vprašanja navezujejo na delovno okolje anketiranih.
5.3.

POTEK DELA

Vprašalnik je bil posredovan SRP v Podravski regiji prek spleta, v obliki spletnega
vprašalnika. O raziskavi smo se vnaprej dogovorili z ravnatelji oziroma direktorji
zavodov, kjer so zaposleni SRP. Nekateri ravnatelji so sami posredovali zaposlenim
povezavo do ankete, drugim smo jo posredovali sami. Spletni vprašalnik je obsegal
predstavitev in namen raziskave ter natančna navodila za reševanje.
Vprašalniki so bili poslani v novembru 2013. Vsi so bili rešeni do konca decembra istega
leta.
Skupaj je bilo poslanih 97 vprašalnikov, vrnjenih in ustrezno izpolnjenih pa 61
vprašalnikov.
5.4.

OBDELAVA PODATKOV

Za obdelavo podatkov smo uporabili deskriptivno analizo podatkov. Rezultate smo
vnesli v program Microsoft Excel in jih statistično obdelali v istem programu. Rezultati
so izraženi v realnih vrednostih in v odstotkih ter grafično. Izračunali smo osnovne
statistične podatke: frekvenčno in odstotkovno porazdelitev, aritmetično sredino,
najvišje in najnižje vrednosti.
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6. REZULTATI IN INTERPRETACIJA
6.1.

ZDRAVSTVENO STANJE SRP V PODRAVSKI REGIJI
1,6%

0,0%
14,8%
Zelo dobro

31,1%

Dobro
Srednje

52,5%

Slabo
Zelo slabo

Graf 2: Samoocena trenutnega zdravstvenega stanja
Vprašani SRP v Podravski regiji v večini ocenjujejo svoje zdravstveno stanje kot dobro
(52,5 %) ali vsaj srednje dobro (31,1 %). Kot slabo ali zelo slabo je svoje zdravje ocenil
le eden izmed vprašanih. Da je v zelo dobrem zdravstvenem stanju pa meni 14,8 % ali 9
vprašanih.
Rezultati, ki smo jih pridobili s samooceno zdravstvenega stanja, niso presenetljivi, saj
so vprašani pri vprašanjih, vezanih na njihov življenjski slog, nakazovali na zdrav in
aktiven način življenja. Da so športno aktivni, je odgovorilo kar 67,2 % vprašanih,
normalni ITM, ki nakazuje normalno hranjenost, ima kar 70,5 % vprašanih. S svojo
telesno težo je zadovoljnih 57,4 % vprašanih. O redni in zdravi prehrani poroča kar 75,4
% sodelujočih SRP. Tudi zavednih nekadilcev med vprašanimi je kar 54,1 %, kar 32,8 %
pa jih je kajenje opustilo v preteklosti. Dobro počutje omogoča tudi zadostna količina
spanja, kar pomeni med 6 in 8 ur na noč. Toliko spanja si privošči kar 82,0 % vprašanih
(8 ur spi 27,9 % vprašanih; od 6 do 7 pa 54,1 %).
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Graf 3: Obisk vprašanih pri zdravnikih po posameznih mesecih
Vprašani najpogosteje obiščejo zdravnika v mesecih septembru, oktobru, novembru in
decembru. Največ, 40,9 % vprašanih, je v preteklem letu obiskalo katerega od naštetih
zdravnikov v novembru in decembru, sledi september, ko je k zdravniku odšlo 37,7 %,
oktobra pa 36,1 % vprašanih SRP.
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Graf 4: Obisk vprašanih pri posameznih zdravnikih po mesecih
Sodelujoče v raziskavi smo prosili, da označijo, katerega od navedenih zdravnikov so
obiskali v zadnjem letu. Pri tem je bilo mogoče označiti več kot enega, saj vemo, da
lahko oseba v letu dni obišče splošnega zdravnika, zobozdravnika, ginekologa in
specialista. Splošnega zdravnika vprašani SRP v Podravski regiji največkrat obiščejo v
zimskih mesecih, novembru in decembru (13,1 %), če dodamo še januar, splošnega
zdravnika pozimi obišče kar 16 % vprašanih. Sledijo meseci maj (11,5 %), junij (8,2 %) in
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september (8,2 %). Najpogosteje ga obiščejo torej v zimskih mesecih, ko so na pohodu
prehladi, gripa in bolezni dihal. V pozni jeseni in v zimskih mesecih se manj zadržujemo
na svežem zraku, več smo v zaprtih prostorih, kjer imajo bakterije in bacili najboljše
pogoje za prenos in razrast. Pomembno je, da na delovnem mestu pogosto zračimo in
skrbimo za zadovoljivo higieno rok. Vzroka za to, da se obisk splošnega zdravnika
poveča tudi na začetku in proti koncu šolskega leta, ne moremo tako enostavno
predvidevati. Možen je povečan pritisk zaradi večjega obsega dela in večjega pritiska, ki
ga čutijo strokovni delavci in svetovalni delavci v šolah. Posledica tega je lahko slabši
imunski odziv in hitrejše zbolevanje.
Učitelji v Prekmurski regiji največkrat obiščejo splošnega zdravnika v februarju,
novembru in decembru (Bogataj, 2013). V Obalno-kraški regiji je največ obiskov
splošnega zdravnika v februarju (Lavrič, 2013). Notranjsko-kraška regija obišče
splošnega zdravnika najpogosteje v oktobru in januarju (Šivec, 2012). Prav tako v
Zasavski regiji prednjačijo meseci september, oktober in november (Čosić, 2011).

16,4%

59,0%

32,8%

Splošnega zdravnika
Zobozdravnika
Ginekologa

42,6%

Specialista
57,4%

Drugo, nobenega od naštetih

Graf 5: Obiski vprašanih pri zdravnikih v šolskem letu 2012/2013
Splošnega zdravnika je v šolskem letu 2012/13 obiskalo 59 % vprašanih SRP, sledijo
obiski pri zobozdravniku, obiskalo ga je kar 57,4 %, in obisk ginekologa (42,6 %). Sledijo
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obiski specialistov (32,8 %) in obiski drugih ali nobenega od naštetih zdravnikov, kar
predstavlja 16,4 % ali 10 vprašanih SRP.
Obiski splošnega zdravnika predstavljajo najvišji delež, kar smo pričakovali. V
Prekmurski regiji je splošnega zdravnika v obdobju enega leta obiskalo 27 % vprašanih,
v Obalno-kraški regiji 71,3 %, v Notranjsko-kraški 60,6% in v Zasavski regiji 59,4 %
vprašanih učiteljev (Bogataj, 2013; Lavrič, 2013; Šivec, 2012; Čosić, 2011).
Vprašani SRP dobro skrbijo tudi za ustno zdravje, saj je obisk pri zobozdravniku skoraj
enak obisku splošnega zdravnika. Tudi po drugih regijah so obiski zobozdravnika enako
pogosti ali celo presegajo obiske pri splošnem (65,4 % v Zasavski regiji in 75,5 % v
Notranjsko-kraški regiji) (Čosić, 2011; Šivec, 2012). V zadnjih desetletjih se je povečala
skrb in ozaveščenost pomembnosti ustnega zdravja, ki je enako pomembno kot
splošno zdravje. Vnetja v ustni votlini, vnetja dlesni in bolezni zobovja lahko namreč
ogrožajo splošno zdravje posameznika. Arnik (2012) opozarja, da za ustno zdravje
veljajo enaki dejavniki tveganja, kot za splošno zdravje. Predvsem so za ustno zdravje
ogrožajoči zunanji dejavniki, torej vnos iz okolja v ustno votlino in s tem do zobovja in
dlesni. V vzhodno-geografski regiji je leta 2008 vsaj enkrat v letu zobozdravnika
obiskalo 63,4 % vprašanih (prav tam).
Glede na to, da je v raziskavi sodelovalo 96,7 % žensk, ni presenetljiv visok odstotek
obiskov pri ginekologu. Tudi v drugih že omenjenih diplomskih delih so dobili podobne
rezultate. Izstopa raziskava Bogatajeve (2013), kjer je obisk ginekologa dosegel najvišji
odstotek, in sicer kar za 19,5 % več v prid ginekologa (46,5 % ginekolog, 27,0 % splošni
zdravnik).
Specialista je v Podravski regiji obiskalo 32,8 % vprašanih. V Prekmurski regiji je vsaj
enega specialista obiskalo 13,0 % vprašanih učiteljev (Bogataj, 2013), v Obalno-kraški
regiji 26,3 % (Lavrič, 2013), v Notranjsko-kraški regiji 28,8 % (Šivec, 2012) in v Zasavski
28,2 % (Čosić, 2011).
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Tabela 3: Bolezni ali stanja, ki jih je odkril ali potrdil zdravnik
Število
odg.

Odstotki

Bolezni in okvare hrbtenice

14

23,0 %

Alergija (na različno hrano, prah, cvetni prah ...)

11

18,0 %

Drugo, ni zgoraj našteto (težave s spanjem …)

8

13,1 %

Zvišan krvni tlak (hipertenzija)

5

8,2 %

Psihična obolenja (depresija, shizofrenija, anksioznost ...)

4

6,6 %

Kronična obstruktivna pljučna bolezen ali druge bolezni pljuč
(astma/bronhialna astma))

4

6,6 %

Srčno popuščanje

2

3,3 %

Avtoimuna bolezen (hepatitis, multipla skleroza, revmatoidni
artritis)

2

3,3 %

Delna ali popolna izguba sluha

2

3,3 %

Bolezni in okvare sklepov

2

3,3 %

Prebolela srčna kap (miokardni infarkt)

1

1,6 %

Kronična okvara glasilk

1

1,6 %

Bolečine v prsih pri mirovanju ali med telesno dejavnostjo (angina
pektoris)

1

1,6 %

Ulcerozni kolitis

0

0,0 %

Sladkorna bolezen

0

0,0 %

Možganska kap in njene posledice

0

0,0 %

Jetrna ciroza

0

0,0 %

Čir (ulkus) na želodcu ali dvanjasterniku

0

0,0 %

Nič od naštetega

28

45,9 %

Bolezni

Anketirance smo prosili, da označijo bolezni in stanja, ki jih je potrdil zdravnik. Vsak je
lahko označil več odgovorov. Če smo katero izmed bolezni izpustili, je lahko vprašani
sam zapisal, katero izmed drugih neomenjenih bolezni ga pestijo. Za zadnjo možnost se
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je odločilo 8 sodelujočih v anketi, vendar niso zapisali, katero od nenavedenih bolezni
in stanj imajo.
45,0 % vprašanih nima nobene od naštetih bolezni v tabeli, ki bi jo ugotovil ali potrdil
zdravnik. 14 vprašanih oz. 23,0 % ima bolezni in okvare hrbtenice. Z 18,0 % sledijo
alergije. Druge bolezni, ki jih nismo omenili, ima 13,1 % vprašanih. Manj pogoste, a
vseeno prisotne, so še zvišan krvni tlak, psihična obolenja, bolezni pljuč, srčno
popuščanje, avtoimune bolezni, bolezni in okvare sluha ter sklepov.
V Prekmurski regiji se najpogosteje pojavljajo hipertenzija, bolezni in okvare hrbtenice
ter alergije (Bogataj, 2013). V Obalno-kraški regiji se največ ljudi spopada z alergijami,
sledijo bolezni in okvare hrbtenice ter zvišan krvni tlak oziroma hipertenzija (Lavrič,
2013). Šivčeva (2012) je v Notranjsko-kraški regiji odkrila, da se prav tako najpogosteje
pojavljajo alergije, za njimi bolezni in okvare hrbtenice ter bolezni in okvare sklepov.
Tudi v Zasavski regiji se najpogosteje pojavlja alergija. Na drugem mestu so druge,
nenavedene bolezni, sledijo pa zvišan krvni tlak ter bolezni in okvare hrbtenice (Čosić,
2011). V Goriški regiji se najpogosteje pojavljajo težave z alergijami (Kobentar, 2013).
Alergija pomeni preobčutljivost na snovi, ki večine ljudi ne prizadenejo z nobenim
odzivom organizma. Pretirana reakcija lahko povzroča alergijske bolezni (Zidarn, b. d.).
Vsaka tretja oseba se spopada s katero od alergij, ugotavljajo v bolnišnici Golnik, kjer
pravijo, da je ljudi z občasnimi alergijami kar 20,0 % in vsaj 15,0 % takih, ki imajo stalne
oblike alergije. Alergije je potrebno zdraviti, saj je z njimi povezan imunski odziv, ki
uravnava telo glede na vplive iz okolja (Mušič, 2007).
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Graf 6: Občasne zdravstvene težave, ki so po mnenju vprašanih posledica delovenga
okolja in poklica
Sodelujoče smo prosili, da označijo, kako pogosto se v šolskem letu srečujejo z
navedenimi bolezenskimi stanji ter težavami in jih pripisujejo posledicam dela in
poklica. Največ vprašanih je kot »zelo pogosto« težavo izpostavilo utrujenost (42,6 %),
izčrpanost (27,9 %) in glavobol (19,7 %). »Pogosto« vprašane SPR v Podravski regiji
prav tako obremenjujejo utrujenost (49,2 %), izčrpanost (42,6 %), glavobol (36,1 %) in
prehladi (42,6 %) ter težave s spanjem (39,3 %), sledijo še bolečine v sklepih in mišicah
ter hripavost. Kot »občasno« tegobo najpogosteje omenjajo prehlad (47,5 %) in
hripavost (39,3 %), sledijo še glavobol (31,1 %) in angina (29,5 %). Omeniti je potrebno
še izgubo glasu, ki občasno pesti 24,6 % oziroma 15 vprašanih.
Pri težavah, kot so izguba glasu, težave s sluhom, težave z vidom, vnetje sečil, se je
največkrat pojavil odgovor »nikoli«.
V Prekmurju so »zelo pogosto« učitelji označili utrujenost, »pogosto« jih mučijo
prehladi, utrujenost, izčrpanost in glavoboli. »Občasno« se pojavljajo tudi hripavost,
izguba glasu, prehlad, utrujenost in druge navedene bolezni (Bogataj, 2013). »Zelo
pogosto« učitelje v Obalno-kraški regiji mučijo utrujenost, izčrpanost in bolečine v
vratnem delu hrbtenice, »pogosto« prav tako utrujenost, izčrpanost in pa bolečine v
križu. »Občasno« obolevajo za prehladi, hripavostjo in glavoboli (Lavrič, 2013). V
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Notranjsko-kraški regiji se »zelo pogosto« in »pogosto« pojavlja utrujenost, kot najbolj
pereča težava. »Občasno« so najpogosteje omenjali prehlad, hripavost in izgubo glasu
(Šivec, 2012). V Zasavski regiji med »zelo pogoste« in »pogoste« tegobe uvrščajo
utrujenost, prehlad in hripavost, enake težave so označili tudi kot »občasno«
najpogostejše težave, ki jih pripisujejo posledicam delovnega okolja in poklica (Čosić,
2011).
Vzrokov za utrujenost in izčrpanost, o kateri so se SRP v Podravski regiji v naši raziskavi
največkrat izjasnili, je več. Če se pri delu fizično ne naprezamo, spimo med 6 in 8 ur na
dan, ne pijemo pretiranih količin alkoholnih pijač, ne potujemo čez oceane in ne
uživamo tablet, katerih stranski učinek je utrujenost, je torej lahko simptom resnejše
bolezni ali stanja. Telesna utrujenost ima lahko vzroke v psihološki utrujenosti,
depresivnost in nekatera čustvena stanja se velikokrat kažejo ravno v pretirani
utrujenosti. Utrujenost lahko nakazuje tudi na druga resna stanja, kot so zastrupitev z
zdravili, kronične okužbe, zaprtje, driska, nepravilnosti v delovanju ščitnice (Rosenfeld,
1991).
Utrujenost in izčrpanost sta dva pomembna dejavnika, ki nakazujeta tudi na stres, o
katerem so se SRP prav tako izrekli v visokem odstotku (Graf 7). 52,5 % vprašanih
meni, da so pod stresom nekajkrat tedensko. S stopnjo izobrazbe v Sloveniji
izpostavljenost stresu narašča. Srednje in višje izobraženi so večkrat pod stresom, kot
manj izobraženi. Bolj ogrožena je skupina aktivnega prebivalstva med 25 in 54 letom za
moške in med 25 in 39 letom za žensko populacijo (Bajt in Jeriček Klanšček, 2012).
Vzroki za glavobol, ki se po pogostosti med odgovori pojavlja za utrujenostjo in
izčrpanostjo, so lahko tudi skriti v pretirani utrujenosti in stresu. Povzročajo ga tudi
zaskrbljenost, napetost, prehladi, vnetja sinusov, visok krvni tlak, vročina itd.
(Rosenfeld, 1991).
Prehlad, s katerim se pogosto srečuje nekaj manj kot polovica vprašanih, je značilen za
zimsko, zgodnje spomladansko ter jesensko obdobje in se mu težko izogne večina ljudi.
Učenci, s katerimi so SRP vsak dan v stiku, so še bolj izpostavljeni in pogosto zbolijo,
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prenašajo bakterije med sošolce, svoje učitelje in vzgojitelje. Zato ni presenetljiva
ugotovitev o pogostosti prehlada med delavci šole.
Tabela 4: Odsotnost z dela zaradi bolezni
ŠT. ODGOVOROV

NAJVEČJE ŠT. DNI

NAJMANJŠE ŠT. DNI

POVPREČJE

60

40

0

2,38

Razlogi za bolniško odsotnost z dela so bolezen v 70,0 %, četrtina teh je zaradi
zastrupitev ali poškodb. 85,0 % vseh odsotnosti je odobrenih ženskam. Od tega nekaj
več kot 4,0 % zaradi nege družinskega člana (Kofol Bric, 2007).
Pri vprašanju o številu dni odsotnosti z dela zaradi bolezni smo prosili anketirance, da
zapišejo natančno ali vsaj približno število dni odsotnosti z dela v preteklem letu. Eden
izmed vprašanih na to vprašanje ni odgovoril. 66,6 % vprašanih v preteklem letu na
delovnem mestu zaradi bolezni sploh ni bilo odsotnih. 33,4 % vprašanih je manjkalo
največ 40 dni in najmanj 2 dni. V povprečju so vsi vprašani SRP manjkali 2,38 dni.
Povprečna odsotnost tistih, ki so manjkali na delovnem mestu več kot 1 dan, pa je 7,15
dni.
V Prekmurski regiji je povprečno število odsotnosti 4,7 dni (Bogataj, 2013), v Obalnokraški regiji 6,4 dni (Lavrič, 2013), v Notranjsko-kraški regiji je povprečno število dni
odsotnosti 5,3 dni (Šivec, 2012) in v Zasavski Čosićeva (2011) navaja 7,67 dni
odsotnosti, a pri tem zanemari tiste, ki na delovnem mestu niso manjkali niti en dan.
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DEJAVNIKI TVEGANJA VEDENJSKEGA SLOGA SODELUJOČIH V RAZISKAVI
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Graf 7: Pogostost občutenja stresa
Stres je, kot smo zgoraj zapisali, obrambna reakcija organizma na vplive iz okolja, ki nas
obremenjujejo fizično in psihično. Vsak posameznik stresne dejavnike drugače doživlja
in jim pripisuje različno moč in vpliv. SRP v Podravski regiji so v večini odgovorili, da se
pogosto srečujejo s stresom, in sicer kar nekajkrat na teden. Tak odgovor je izbralo kar
52,5 % vprašanih. 32,8 % vprašanih meni, da so pod pritiskom ali se čutijo napete
občasno oziroma vsaj enkrat na mesec. 4,9 % vprašanih ocenjuje, da je pod pritiskom
vsak dan, niti eden pa ni poročal o popolni odsotnosti stresa v svojem življenju.
V Prekmurski regiji je Bogatajeva (2013) ugotovila, da se občasno počuti obremenjeno
in pod stresom 51,0 % vprašanih. V Obalno-kraški regiji je odstotek najvišji pri istem
odgovoru, občasno se pod pritiskom počuti 65 % vprašanih (Lavrič, 2013). Tudi v
Notranjsko-kraški regiji je bil najvišji odstotek pri odgovoru občasno in sicer 55,4 %
vprašanih (Šivec, 2012). V Zasavski regiji se večina, 59,3 % vprašanih, prav tako počuti
pod pritiskom le občasno (Čosić, 2011).
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Graf 8: Obdobje največje obremenitve v šolskem letu
SRP so največjo obremenitev pripisovali zaključku šolskega leta, ko je potrebno napisati
zaključna poročila, se udeležiti zaključnih timskih sestankov v mobilni službi in
pripraviti opisne ali številčne ocene na osnovnih šolah s prilagojenim programom z
nižjim izobrazbenim standardom in na vseh področjih te rezultate predstaviti staršem.
27,9 % vprašanih to delo obremenjuje najbolj. Priprave na začetek novega šolskega
leta najbolj obremenjuje 24,6 % vprašanih. Nasploh pa delo obremenjuje kar 19,7 %
vprašanih, kar je presenetljivo, saj le 2 vprašana nerada opravljata svoj poklic. Kadar
delo opravljamo neradi, se nam zdi obremenjujoče in stresno. Kadar nam je delo v
veselje, se lažje spopadamo s stresnimi situacijami, ki so del vsakdana na delovnem
mestu.
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Graf 9: Športna dejavnost vprašanih
V prostem času je športno aktivnih 67,2 % vprašanih, kar pomeni 41 vseh, ki so
dogovarjali. 32,2 % vprašanih meni, da niso športno aktivni. Vzroki za visok delež
neaktivnih je verjetno v razlagi športne aktivnosti, ki smo jo zapisali ob tem vprašanju:
»športna dejavnost poveča srčni utrip, povzroči občutek toplote in zadihanost«.
Dobili smo občutno slabše rezultate, kot nekateri drugi diplomanti, ki so raziskovali
športno aktivnost učiteljev v različnih regijah. V Prekmurski regiji je športno dejavnih
89,0 % vprašanih in le 11,0 % nedejavnih (Bogataj, 2013). V Obalno-kraški regiji je
športno dejavnih 82, 2 % vprašanih in 13,8 % nedejavnih (Lavrič, 2013). V Notranjskokraški regiji je športno dejavnih 84,6 % vprašanih in 15,4 % nedejavnih (Šivec, 2012). V
Zasavski regiji je aktivnih 84,4 % in le 15,6 % nedejavnih (Čosić, 2011).
55,7 % vprašanih v vzhodni slovenski regiji je redno telesno aktivnih po smernicah
WHO, če odštejemo gibanje z namenom dela ali službe. V mariborski zdravstveni regiji
pod isto kategorijo gibanja spada 56,9 % in v murskosoboški zdravstveni regiji 56,7 %
vprašanih (Djomba, 2012).
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Graf 10: Stopnja in količina gibalne aktivnosti
Iz grafa 10 je razvidno, da največ vprašanih najpogosteje hodi 30 minut na dan. Vsaj
enkrat na teden jih hodi 24,6 % vseh vprašanih, dvakrat in trikrat na teden 19,7 %, 14,8
% pa kar štirikrat na teden. 5 vprašanih, 8,2 %, se na tak način rekreira kar vseh sedem
dni tedensko.
S kolesarjenjem v ravnini, počasnim plavanjem, hitro hojo in plesom, ki spadajo pod
kategorijo zmerno intenzivnega gibanja in traja vsaj 30 minut, se vsaj enkrat na teden
ukvarja 26, 2 % vprašanih, dvakrat na teden pa 27,9 % vprašanih.
K zelo intenzivnemu gibanju prištevamo resno ukvarjanje s športom, kot so tek,
aerobika, hitro kolesarjenje, vzpenjanje v hribe ali gore, smučanje, tek na smučeh,
fitnes, igranje košarke ipd. Zelo intenzivno se giblje 27,9 % enkrat tedensko, dvakrat
tedensko pa 13,1 % vprašanih, 11,5 % vprašanih oziroma 7 oseb se s športom ukvarja
kar trikrat tedensko.
V raziskavi »Zdravje in vedenjski slog prebivalcev Slovenije, trendi v raziskavah CINDI
2001–2004–2008« so telesno oziroma gibalno aktivnost prav tako razdelili na hojo,
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zmerno intenzivno gibanje in zelo intenzivno gibanje. Pri tem jih, za razliko od nas, ni
zanimalo trajanje posamezne vrste gibanja. V letu 2008 se je zelo intenzivno gibalo 13
% vprašanih 3 ali 4 dni na teden in 23,5 % od 5 do 7 dni tedensko. Zmerno intenzivno
se je gibalo 12,1 % vprašanih 3 ali 4 dni tedensko in 58,5 % od 5 do 7 dni tedensko.
59,5 % vprašanih je leta 2008 v raziskavi omenilo, da hodi od 5 do 7 dni tedensko
(Djomba, 2012).

Graf 11: Delež kadilcev
Delež nekadilcev, ki niso nikoli kadili, je med vprašanimi največji, in sicer kar 54,1 %
vprašanih. 20 vprašanih je kajenje opustilo v preteklosti in predstavljajo 32,8 %
vprašanih. 13,1 % oziroma 8 vprašanih še vedno kadi.
To področje so raziskovali tudi drugi diplomanti in dobili naslednje rezultate. V
Prekmurski regiji kadi 9,5 % vprašanih učiteljev (Bogataj, 2013). V Obalno-kraški regiji
13,5 % vprašanih (Lavrič, 2013). V Notranjsko-kraški regiji je 9,0 % kadilcev med učitelji
(Šivec, 2012). Za Zasavsko regijo pa Čosićeva (2011) navaja, da je med vprašanimi 11,6
% kadilcev.
Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije je v Mariborski
zdravstveni regiji leta 2008 redno kadilo 22,2 % vprašanih. V celotni vzhodni Sloveniji je
bil delež 20,1 % in je od leta 2001 padel za 4,3 % (Koprivnikar, 2012).
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Rezultati, ki smo jih dobili z našo raziskavo, so nižji v primerjavi z rezultati, ki so jih
dobili na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije, saj smo jih primerjali s
celotno vzhodno geografsko in celotno Mariborsko zdravstveno regijo. Če omenimo še
primerjavo s kadilci z enako stopnjo izobrazbe (višja šola ali več), dobimo skoraj enak
odstotek, in sicer 13,2 % vprašanih (Koprivnikar, 2012). V zadnji primerjavi smo
primerjali dobljene rezultate v Podravski regiji z rezultati celotne slovenske populacije.
Noben od vprašanih tudi ni izpostavljen cigaretnemu dimu v bivalnih prostorih, niti
nihče ne kadi v prostorih, kjer bi druge ogrožal. Na Slovenskem se je trend kajenja v
bivalnih prostorih med leti 2001 in 2008 znižal v vseh slovenskih regijah, v vseh
starostnih skupinah, ne glede na izobrazbo. Od leta 2007, ko je z zakonom
prepovedano kajenje v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih, se je delež kadilcev
statistično pomembno znižal. Vendar pa v isti raziskavi navajajo, da se je delež kadilcev
po tem letu spet zvišal na enako raven kot pred uvedbo prepovedi leta 2007.
Predvideva se, da vztrajanje pri kajenju ni posledica neozaveščenosti, ampak le
neuspešnost opuščanja kajenja (Koprivnikar, 2012).
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Graf 12: Odnos do lastne teže
Večina vprašanih, kar 57,4 %, je s svojo telesno težo zadovoljnih. Tako je odgovorilo kar
35 vprašanih. 24 vprašanih, kar predstavlja 39,3 %, bi bili radi vitkejši, po eden izmed
vprašanih pa je izrazil željo po polnejši postavi in ravnodušnost do svoje teže.
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Vemo, da prekomerna teža in debelost slabo vplivata na zdravje, vendar pa bo malo
ljudi potrdilo popolno zadovoljstvo z lastno telesno težo, kljub ustreznemu ITM (Graf
13). Vplivi iz okolja nas prepričujejo, da je idealna teža in postava le vitka in mišičasta
(Okorn, b. d.). Že leta 2004 je Evropski urad WHO objavil raziskavo, iz katere je
razvidno, da so slovenski najstniki nezadovoljni s svojo telesno težo, obenem pa je
predebelih otrok in mladostnikov pri nas malo. S težo je nezadovoljna vsaka druga
deklica in vsak četrti deček. Smo država, ki ima največ nezadovoljnih 11-letnikov s svojo
telesno težo (Drole, 2004).

Graf 13: Indeks telesne mase
Sodelujoče smo prosili za podatke o višini in telesni teži, da smo lahko izračunali indeks
telesne mase (ITM) posameznika in jih razporedili glede na kriterije o podhranjenosti,
normalni hranjenosti, prekomerni telesni masi in debelosti. Povprečni indeks telesne
mase vprašanih je 21,5. Večina vprašanih torej nima težav s težo in spada v skupino,
kjer je indeks telesne mase med 18,5 in 24,9. Takih je kar 70,5 % vprašanih.
Prekomerno telesno maso ima 23,0 % vprašanih. ITM pod 18,5 ima eden izmed
vprašanih, kar predstavlja 1,4 %, trije pa spadajo v kategorijo debelih 1. stopnje in
predstavljajo 4,9 % vprašanih. Najvišja zabeležena teža vprašanih znaša 90 kilogramov,
najnižja pa 50 kilogramov.
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Graf 14: Način skrbi za zdravje
Na vprašanje, kako vprašani skrbijo za svoje zdravje, so lahko označili več odgovorov,
saj ljudje različno dojemamo termin skrbi za zdravje. Večina vprašanih skrbi za zdravje
z redno in zdravo prehrano ter preživljanjem prostega časa v naravi. Malo manj, 49,2 %
vprašanih, se redno giba. 47,5 % vprašanih se v prostem času ukvarja s svojimi konjički,
ki prav tako doprinesejo k boljšemu zdravju in počutju. Zgoraj smo omenjali, da WHO
med gibanje in skrb za zdravje uvršča konjičke, delo na vrtu, igro z otroki ipd. Ulaga
(1996) pravi, da človek ne sme veliko sedeti. Potrebno je veliko gibanja, hoje in tudi
fizičnega dela. Pravi, da naj človek dela, kar ga veseli. Naj bo to tenis, hoja,
kolesarjenje, ples, plavanje, le da ne sedi in miruje, saj sedenje omrtviči človekov
organizem.
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6.3.

ZADOVOLJSTVO S POGOJI NA DELOVNEM MESTU

4,9%
11,5%

9,8%
Odlični

8,2%

Zadovoljivi

Neustrezen
Nimam stalnega prostora
65,6%

Neustrezen, zdravju škodljiv

Graf 15: Ocena prostorskih pogojev, kjer SRP izvajajo pouk, DSP, drugo delo
Skoraj dve tretjini vprašanih meni, da so prostori, kjer opravljajo svoje delo, zadovoljivi.
65,6 % vprašanih se je odločilo za tak odgovor. 11,5 % vprašanih nima svojega stalnega
prostora. Od tega je več kot polovica SRP, ki opravljajo svoje delo v mobilni službi, po
šolah, kamor jih je razporedilo vodstvo šole, kjer so zaposleni. 13,1 % vprašanih meni,
daj je prostor, kjer izvajajo pouk, ure DSP in obravnave, neustrezen, namenjen
skladiščenju drugih pripomočkov ali zdravju škodljiv. Za tak odgovor so se v 100 %
odločile SRP, ki svoje delo opravljajo kot mobilne zunanje sodelavke večinskih šol.
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HRUPNOST DELOVNEGA PROSTORA

Graf 16: Hrupnost delovnega prostora
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34,4 % vprašanih SRP v Podravski regiji opravlja svoje delo v tihih prostorih. Da je
občasno hrupno, je označilo 47,5 % vprašanih, kar je razumljivo, saj delajo v šolskih
prostorih, kjer je veliko otrok in hrupni postanejo še tako tihi in izolirani prostori. Zelo
podobna razporeditev odgovorov sledi pri opisu hrupa v zbornici. Da je v zbornici
hrupno, odgovarja 37,7 % vprašanih, ter da je občasno hrupno, 49,2 % vprašanih.
Telovadnice ne uporablja kar 45, 9 % vprašanih. Tisti, ki telovadnico uporabljajo, jo
opisujejo kot občasno (36,1 %) ali zelo hrupno (11,5 %). Tih prostor za priprave na pouk
ima na voljo 29,5 % vprašanih, 26,2 % vprašanih pa ima na voljo občasno hrupen
kabinet.
Večina mobilnih delavcev, sodelujočih v raziskavi, svoj prostor ocenjuje kot občasno
hrupen ali zelo hrupen. Med 29 mobilnimi SRP je svoj prostor kot občasno hrupen
ocenilo 51,5 % vprašanih. Zelo hrupen prostor ima pa ena oseba ali 3,5 % sodelujočih
mobilnih delavk. Tudi kabinet, kjer se mobilne delavke pripravljajo na pouk, so v večini
označile za hrupen. Med vsemi se je za tak odgovor odločilo kar 17 vprašanih, kar
predstavlja 58,6 % vseh mobilnih delavk.
Hrup v prostorih, kjer se zadržujejo sodelujoči v raziskavi, je lahko posledica glasnosti
učencev v razredu ali slabe zvočne izolacije prostorov. Iz slednjega sklepamo, da se
hrup, ki nastane na hodniku med odmori, malico, ob začetku in koncu pouka, sliši v
prostore zbornice, kabinetov in drugih prostorov, kjer se zadržujejo.
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Graf 17: Svetloba v delovnem prostoru
Iz grafa 17 je razvidno, da je svetloba v večini označena kot primerna, ter da vprašani v
večini uporabljajo luči le ob slabem vremenu.
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Graf 18: Temperatura v delovnem prostoru
Večina vprašanih meni, da je temperatura ustrezna v učilnici, kjer poteka pouk, in v
zbornici. Tisti, ki uporabljajo telovadnico, pa v višjem odstotku menijo, da je ta prostor
mrzel (21,3 %).
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Primerna svetloba in temperatura delovnega okolja sta pomemben faktor zadovoljstva
in učinkovitosti delavca na delovnem mestu. V večini primerov so torej prostori glede
na osvetljenost in temperaturo primerni in se delavci ter posledično tudi učenci v njih
dobro počutijo.
Le telovadnico omenjajo kot hladnejši prostor, vendar pa se tam odvija telesna
aktivnost in je ustrezna temperatura nekoliko nižja, in sicer okrog 19°C, kot v prostorih,
kjer se pouk odvija sede in v umirjenem tempu, kjer se predvideva vsaj 21°C.
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VZROKI OBČUTENJA STRESA

Graf 19: Vzroki za občutenje stresa
Vprašali smo tudi o vzrokih stresa (Graf 19). Vprašani so izbirali med 13 danimi
odgovori in eno odprto možnostjo, kjer pa noben ni navedel kaj pod »drugo« ga
obremenjuje. Vsak posameznik se je lahko odločil za več kot en odgovor.
Najpogosteje so navajali tri vzroke stresa, ki so si opisno zelo podobni. Preobremenitev
na delovnem mestu predstavlja stres za kar 70,5 % vprašanih. Da si delo odnašajo
domov, opravljajo službene obveznosti doma in jim posledično zmanjkuje časa za
domače, družino in preživljanje prijetnih trenutkov z njimi, navaja kar 67,2 %
vprašanih. Preveč administrativnega dela obremenjuje 72,1 % vprašanih SRP v
Podravski regiji. Niti negotovost zaposlitve in mobing SRP v Podravski regiji ne skrbi in
obremenjuje tako, kot stres, ki ga prinaša veliko administracije in delo, ki ga odnašajo s
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seboj domov. Prav tako je preobremenitev na delovnem mestu zaskrbljujoče visoko
smatrana kot vzrok stresa. Delo SRP je namreč obravnavano pogosto kot vsestransko in
pogosto premalo cenjeno, kar se odraža tudi v sledečem odgovoru o slabem ugledu
poklica, za kar se je odločilo kar 42,6 % vprašanih. Veliko vprašanih obremenjuje tudi
neprimeren in nespoštljiv odnos učencev do učiteljev, ki zgubljajo avtoriteto, in sicer
tako meni kar 32,8 % vprašanih.

Graf 20: Način obvladovanja vsakodnevnih napetosti, pritiskov, stresa
Glede tega, kako rešujejo vsakodnevne težave, pritiske, napetosti, ki so jih deležni
bodisi v službi bodisi doma, so vprašani lahko izbirali med šestimi danimi možnostmi in
možnostjo »drugo«, kjer so lahko vpisali, kako se lotevajo omenjenega problema.
Največ vprašanih, kar 75,4 %, se o težavah pogovori z družino in 63,9 % s sodelavci, s
katerimi nastale težave rešujejo skupaj. Za redno rekreacijo pri obvladovanju stresa
skrbi kar 44,3 % vprašanih.
Tomori (2000) poroča o motnjah telesnega zdravja, če stresa ne obvladujemo. Meni,
da uspešna telesna dejavnost nudi človeku občutek lastne volje in vpliva na kasnejše
strese in obremenitve. Sproščenost telesa je pogoj za duševno sproščenost in dobro
počutje.
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Graf 21: Obremenitev zaradi vožnje na delovno mesto
Pri vprašanju o obremenjenosti zaradi vožnje na delo smo vprašali SRP v Podravski
regiji, saj je veliko mobilnih delavcev, ki opravljajo svoje delo na večinskih osnovnih
šolah po regiji, tudi na dveh ali treh lokacijah dnevno oziroma tedensko. Da vožnja ne
predstavlja večje obremenitve oziroma stresa, je odgovorilo tri četrtine vprašanih (75,4
%). Za ostalo četrtino je vožnja stres. Preverili smo delovno mesto tistih, ki jih vožnja
obremenjuje. Od 15 vprašanih, ki jih vožnja obremenjuje, je kar 73,3 % mobilnih SRP.
Vse, ki opravljajo delo na mobilnih lokacijah in jim vožnja predstavlja stres, so ženske.
Ženske so v prometu pogosto ustrahovane, kar se kaže v vožnji tik za vozilom, živčno
prehitevanje, žuganje s prstom, trobljenje itd. Nekateri ljudje, ne samo ženske, imajo
strah pred vožnjo. To je lahko posledica nesreče v preteklosti, ki voznika ohromi do te
mere, da več ne upa za volan. Strah za volanom pa lahko povzroči katastrofalne
posledice (Bitenc, 2014).
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Graf 22: Čas za volanom zaradi vožnje na delo
Odgovori na vprašanje se nanašajo na vožnjo v eno smer zaradi službene obveznosti.
41,0 % vprašanih porabi za vožnjo v službo, bodisi na delo na mobilno lokacijo bodisi na
mesto zaposlitve, od 15 do 30 minut v eno smer. 29,5 % se vozi od 10 do 15 minut in
18,0 % vprašanih porabi med pol in eno uro, da prispe na delo. Med 11, ki za vožnjo na
delo porabijo od 30 do 60 minut, je kar 63,6 % oziroma 7 delavcev, ki opravljajo
službene obveznosti na mobilnih lokacijah.
Iz dobljenih rezultatov na vprašanji o obremenjenosti vožnje in prostorskih pogojih
dela lahko sklepamo, da so mobilne delavke zelo obremenjene zaradi vožnje na delo,
saj v avtomobilu preživijo veliko časa. V službi so zunanje sodelavke ustanove in imajo
pogosto slabše pogoje dela, kot njihovi sodelavci na lokacijah, kjer so zaposleni (Graf
15 ).
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7. SKLEP
Zastavili smo si cilje in raziskovalna vprašanja, na katera smo dobili odgovore.
Svoje zdravje je v vprašalniku kot dobro ocenilo 52,5 % vprašanih, kar predstavlja
večino sodelujočih v raziskavi.
Na vprašanje, kdaj so v preteklem letu največkrat zboleli in obiskali zdravnika, so
vprašani najpogosteje navedli zimska meseca december in januar, v 13,1 %; če dodamo
še februar, lahko trdimo, da vprašani SRP v Podravski regiji največkrat zbolijo v zimskih
mesecih, in sicer skupaj 19,3 % vprašanih.
Ugotovili smo tudi, kdaj vprašani SRP najbolj občutijo obremenitev in napetosti. 27,9 %
vprašanih je odgovorilo, da so najbolj obremenjeni ob koncu šolskega leta. Odstotek
vprašanih, ki so tako odgovorili, predstavlja nekoliko manj kot eno tretjino vseh, ki so
odgovarjali.
16,4 % vprašanih v preteklih 12 mesecih ni obiskalo nobenega zdravnika. Ostali so
obiskali enega ali več zdravnikov. Največ, 59 %, vprašanih je obiskalo splošnega
zdravnika, sledijo obiski pri zobozdravniku (57,4 %) in obisk ginekologa (42,6 %.) Tem
sledijo obiski specialistov (32,8 %). Obiski splošnega zdravnika predstavljajo najvišji
delež, kar smo pričakovali. Glede na to, da je v raziskavi sodelovalo 96,7 % žensk, ni
presenetljiv visok odstotek obiskov pri ginekologu.
Zanimalo nas je, katero izmed bolezni, ki jih je potrdil ali odkril zdravnik, imajo
anketiranci. 45,0 % vprašanih nima nobene od naštetih bolezni, ki smo jih našteli v
tabeli. 14 vprašanih oz. 23,0 % ima bolezni in okvare hrbtenice. Z 18,0 % sledijo
alergije. Druge bolezni, ki jih nismo omenili, ima 13,1 % vprašanih. Manj pogosto se
omenjajo zvišan krvni tlak, psihična obolenja, bolezni pljuč, srčno popuščanje,
avtoimune bolezni, bolezni in okvare sluha ter sklepov.
Spraševali smo se, kako pogosto se v šolskem letu srečujejo z navedenimi bolezenskimi
stanji in težavami ter jih pripisujejo posledicam dela in poklica. Največ vprašanih je kot
»zelo pogosto« težavo izpostavilo utrujenost (42,6 %), izčrpanost (27,9 %) in glavobol
(19,7 %). »Pogosto« vprašane SPR v Podravski regiji obremenjujejo utrujenost (49,2
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%), izčrpanost (42,6 %), glavobol (36,1 %) in prehladi (42,6 %) ter težave s spanjem
(39,3 %), sledijo še bolečine v sklepih in mišicah ter hripavost. »Občasno« omenjajo
prehlad (47,5 %) in hripavost (39,3 %), sledita še glavobol (31,1 %) in angina (29,5 %).
Omeniti je potrebno še izgubo glasu, ki občasno pesti 24,6 % oziroma 15 vprašanih.
Vprašani pa se »nikoli« ne srečujejo s težavami s sluhom, vidom in vnetjem sečil.
Utrujenost in izčrpanost, ki jo kot težavo največkrat omenjajo vprašani, smo povezali s
stresom, ki ga kot veliko težavo navajajo vprašani. Omenjajo, da so pod stresom kar
nekajkrat na teden in sicer 52,5 %. Bajt in Jeriček Klanšček (2012) ugotavljata, da so
stresu bolj izpostavljeni srednje in višje izobraženi ter ženske med 25. in 39. letom.
Tudi visok odstotek omenjenih glavobolov lahko povežemo s stresom, utrujenostjo in
izčrpanostjo. Da so občasno prehlajeni, je omenilo nekaj manj kot polovica (47,5 %)
vprašanih. Tudi to bi lahko povezali z upadom odpornosti zaradi izčrpanosti ali stresa,
čeprav je bolj verjetno, da učitelji, SRP in drugi strokovni delavci prehlad pridobijo z
nenehnim stikom z otroki, ki so v jesenskih, zimskih in zgodnjih pomladnih mesecih
pogosto prehlajeni.
Kljub omenjenim zdravstvenim težavam in tegobam pa kar 66,6 % vprašanih v
preteklem letu na delovnem mestu zaradi bolezni sploh ni bilo odsotnih. 33,4 %
vprašanih je manjkalo največ 40 dni in najmanj 2 dni. V povprečju so vsi vprašani SRP
manjkali le 2,38 dni. Povprečna odsotnost v dnevih tistih, ki so manjkali na delovnem
mestu več kot 1 dan, je 7,15 dni.
SRP v Podravski regiji so glede stresa v večini odgovorili, da se pogosto srečujejo s
stresom, in sicer kar nekajkrat na teden (52,5 %). 32,8 % jih ocenjuje, da so pod
pritiskom ali napeti občasno oziroma vsaj enkrat na mesec. 4,9 % vprašanih je pod
pritiskom vsak dan, niti eden pa ne poroča o odsotnosti stresa v življenju. SRP so
največjo obremenitev pripisovali zaključku šolskega leta (27,9 %). Priprave na začetek
novega šolskega leta najbolj obremenjuje 24,6 % vprašanih. Nasploh pa delo
obremenjuje kar 19,7 % vprašanih.
Zanimalo nas je, ali so udeleženci v anketi športno dejavni in koliko časa. Za športno
aktivne se je izrazilo 67,2 % vprašanih, 32,2 % vprašanih pa meni, da niso športno
aktivni. Največ jih najpogosteje hodi 30 minut na dan. Vsaj enkrat na teden kar 24,6 %
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vseh vprašanih, dvakrat in trikrat na teden pa 19,7 %. Zmerno intenzivno se vsaj 30
minut dnevno, vsaj enkrat tedensko, ukvarja 26,2 % vprašanih, dvakrat na teden pa
27,9 % vprašanih. Zelo intenzivno se giblje 27,9 % enkrat tedensko, dvakrat tedensko
pa 13,1 % vprašanih. Prišli smo do ugotovitve, da dvakrat ali večkrat na teden hodi 42,7
% vprašanih. Zmerno intenzivno se giblje vsaj dvakrat na teden 27,9 % in zelo
intenzivno 24,6 % vprašanih. Veliko več je torej tistih, ki kot rekreacijo navajajo hojo,
kot tistih, ki se zmerno ali zelo intenzivno ukvarjajo z gibalno aktivnostjo.
Kajenje predstavlja veliko tveganje vedenjskega sloga, česar se vprašani SRP dobro
zavedajo. Kadi le 13,1 % vprašanih. Delež nekadilcev, ki niso nikoli kadili, je kar 54,1 %
vprašanih, 20 pa jih je kajenje opustilo v preteklosti (13,1 %). Vsi vprašanih so
odgovorili, da v bivalnih prostorih niso izpostavljeni kajenju.
Da so s svojo telesno težo zadovoljni, je izrazila večina vprašanih (57,4 %). 39,3 %
vprašanih bi bilo raje vitkejših, po eden izmed vprašanih pa je izrazil željo po pridobitvi
telesne teže in ravnodušnost do nje. Vemo, da prekomerna teža in debelost slabo
vplivata na zdravje, vendar pa bo malo ljudi potrdilo popolno zadovoljstvo z lastno
telesno težo, kljub ustreznemu ITM. Udeležence v anketi smo prosili, da nam zaupajo
težo in višino. Iz podatkov smo izračunali ITM in določili povprečni indeks ter
razporedili sodelujoče v skupine od podhranjenih do preveč hranjenih in takih, ki se
borijo z zelo visoko telesno težo. Povprečni ITM vprašanih je 21,5, kar pomeni, da
večina vprašanih nima težav s težo in spada v skupino, kjer je indeks telesne mase med
18,5 in 24,9 (70,5 %). Prekomerno telesno maso ima 23,0 % vprašanih. ITM pod 18,5
ima eden izmed vprašanih (1,4 %), trije pa spadajo v kategorijo debelih 1. stopnje (4,9
%).
V anketi smo spraševali, kako so zadovoljni s svojim delovnim prostorom. Skoraj dve
tretjini vprašanih menita, da so prostori zadovoljivi (65,6 %). 11,5 % vprašanih nima
svojega stalnega prostora. Od tega je več kot polovica SRP, ki opravljajo svoje delo v
mobilni službi. 13,1 % vprašanih meni, daj je prostor, kjer izvajajo pouk, ure DSP in
obravnave, neustrezen, namenjen skladiščenju drugih pripomočkov ali zdravju škodljiv.
Tako so odgovorile vse mobilne delavke (100 %), ki svoje delo opravljajo kot zunanje
sodelavke večinskih šol v Podravski regiji. Velik problem v vrtcih in šolah predstavlja
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hrup. Ugotovili smo, da ima občasno hrupen prostor 47,5 % vprašanih in 1,6 %
vprašanih zelo hrupen prostor.
V raziskavi nas je zanimalo, kaj najbolj obremenjuje SRP v Podravski regiji. Odgovorili
so, da jih najbolj obremenjuje preveč administrativnega dela (72,1 %), preobremenitev
na delovnem mestu predstavlja stres za 70,5 % vprašanih, odnašanje dela domov,
opravljanje službene obveznosti doma in posledično pomanjkanje časa za domače,
družino in preživljanje prijetnih trenutkov z njimi obremenjuje 67,2 % vprašanih. Veliko
vprašanih obremenjuje tudi neprimeren in nespoštljiv odnos učencev do učiteljev (32,8
%).
Z reševanjem težav, s katerimi se slej ko prej sreča vsak zaposleni, se vsak spopada po
svoje. Največ vprašanih (75,4 %) se o težavah pogovori z družino ali s sodelavci (63,9
%), s katerimi nastale težave rešujejo skupaj. Stres z redno rekreacijo obvladuje 44,3 %
vprašanih.
Ker vemo, da je izvajanje ur DSP na mobilnih lokacijah povezano z vožnjo, nas je
zanimalo, ali vožnja sodelujočim predstavlja obremenitev oziroma dodatni stres
povezan s službo. Trem četrtinam vprašanih (75,4 %) vožnja ne predstavlja dodatne
obremenitve. Za ostalo četrtino je vožnja stres. Med 15 vprašanimi, ki jih vožnja
obremenjuje, je 73,3 % mobilnih SRP. Vse, ki opravljajo delo na mobilnih lokacijah in
jim vožnja predstavlja stres, so ženske.
41,0 % vprašanih porabi za vožnjo v službo, bodisi na delo na mobilno lokacijo bodisi
na mesto zaposlitve, od 15 do 30 minut v eno smer. 29,5 % se vozi od 10 do 15 minut
in 18,0 % vprašanih porabi med pol in eno uro, da prispe na delo. Med 11, ki za vožnjo
na delo porabijo od 30 do 60 minut, je kar 63,6 % oziroma 7 delavcev, ki opravljajo
službene obveznosti na mobilnih lokacijah. Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da
so mobilne delavke zelo obremenjene zaradi vožnje na delo, saj v avtomobilu preživijo
veliko časa.
O zdravju SRP v Sloveniji je zelo malo napisanega. Težko smo zasledili podatke o delu,
pogojih dela in načinu življenja omenjene populacije. Ob bok smo tako postavili zdravje
in delo razrednih učiteljev in učiteljev različnih regij Slovenije, ki so na voljo.
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Z izvedeno raziskavo smo dobili vpogled v zdravstveno stanje SRP v Podravski regiji,
vendar ga ne moremo posplošiti na celotno populacijo, saj vzorec ni reprezentativen.
Dobili smo splošne podatke o zaposlenih SRP in njihovih delovnih mestih ter pogojih na
delovnem mestu in zadovoljstvu z delovnimi pogoji, kar pomembno vpliva na
zadovoljstvo in veselje do opravljanja poklica, to pa na zdravje in (ne)odsotnost z
delovnega mesta zaradi bolezni. Izračunali smo povprečno število dni odsotnosti z dela
zaradi bolezni in v katerih mesecih najpogosteje SRP zbolijo ter katerega od zdravnikov
najpogosteje obiščejo. Izvedeli smo tudi, katere so najpogostejše zdravstvene težave,
ki jih je potrdili zdravnik in s katerimi drugimi zdravstvenimi težavami se srečujejo, za
katere menijo, da so posledica poklicnega dela. Nismo se mogli izogniti vprašanjem o
obremenitvah, stresu in težavah na delovnem mestu, kaj jih povzroča in kako jih
rešujejo. Predvsem pa so nam dragocene informacije o telesni aktivnosti, za katere
menimo, da so pomemben dejavnik zdravja in omogočajo boljše in kvalitetnejše
življenje vseh ljudi, ne samo sodelujočih v naši raziskavi. To smo potrdili s podatki, ki
smo jih našli v različni že zgoraj omenjeni literaturi.
Zanimivo bi bilo narediti obsežnejšo raziskavo in primerjavo SRP, ki opravljajo delo na
lokaciji, kjer so zaposleni, in SRP, ki svoje delo opravljajo kot mobilni delavci, saj smo
med njihovimi odgovori odkrili precej razlik.
Z raziskavo smo ugotovili, da imajo pedagoški delavci veliko administrativnega dela, ki
jih obremenjuje. Veliko učiteljev se na delo vozi, sedijo med pripravami na pouk,
konferencah, pisanju poril, evalvacij, ocen itd. Kot meni Ulaga (1996) človek ni
napravljen za sedenje ampak za gibanje in delo. Kot protiutež sedečemu delu, ki mu je
izpostavljen vsak učitelj, se veliko vprašanih ukvarja s športnimi aktivnostmi v prostem
času. Učitelj mora biti zgled kako zdravo in kvalitetno živeti in izkoristiti danosti, ki nam
jih je dala narava. Učenci so namreč vedno bolj prikovani na sedeže pred televizorje in
računalniške ekrane, povsod jih spremlja tehnologija, ki jim lajša vsakdan.
Z raziskavami, kot je naša, lahko spremljamo navade učiteljev skozi različna obdobja in
spremembe, ki jih prinaša čas in razvoj. Z objavo rezultatov želimo mlade spodbuditi k
bolj aktivnemu življenju in zavedanju, kako pomembno je gibanje, aktiven način
življenja in stalna skrb za zdravje. Zdravje namreč ne pomeni samo kvalitetnega
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življenja v mladosti temveč tudi kvalitetno in aktivno zrelo življenjsko obdobje in
starost. Ozaveščenost otrok in mladih z zgledom zdravega načina življenja je prvi korak
k zmanjševanju kroničnih nenalezljivih bolezni, debelosti in neaktivnosti.
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9. PRILOGE
9.1.

VPRAŠALNIK Z ZDRAVJEM POVEZAN ŽIVLJENJSKI SLOG SPECIALNIH IN

REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV V PODRAVSKI REGIJI
Spoštovani/ spoštovana specialna pedagoginja, pedagog!
Sem Nada Pernek, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer specialna in
rehabilitacijska pedagogika. Ob zaključku študija v okviru diplomskega dela opravljam
raziskavo na področju zdravja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Mentorica
diplomskega dela je dr. Tjaša Filipčič.
Vprašalnik, ki je pred Vami, je namenjen pridobivanju informacij glede zdravstvenega
stanja in z zdravjem povezanega življenjskega sloga specialnih in rehabilitacijskih
pedagogov. Vsak rešen in vrnjen vprašalnik je zame zelo dragocen. Z večjim številom
odgovorjenih vprašalnikov bodo rezultati raziskave zanesljivejši, prav tako se bo zvečal
njen pomen.
Za sodelovanje in Vaš dragoceni čas se Vam iskreno zahvaljujem!
Ptuj, 1.10 2013

I. SPLOŠNI PODATKI
1. Prosim, obkrožite ali vpišite podatek.
Spol

M

Ž

Leto rojstva _____________

2. Obkrožite kombinacijo zaposlitve, ki velja za vas (poklicna izobrazba in
delovno mesto):
a) specialni in rehabilitacijski pedagog, poučujem v razredu v prilagojenem programu
z nižjim izobrazbenim standardom
b) specialni in rehabilitacijski pedagog, poučujem v razredu v posebnem programu
c) specialni in rehabilitacijski pedagog, delam v mobilni službi
3. Kako bi ocenili vaš družbeni status?
Družbeni status je povezan z ekonomskimi dobrinami (dohodek, bogastvo), družbeno
močjo ter stopnjo ugleda, ki ju družba pripisuje določenemu položaju in osebi na tem
položaju.
a) spodnji
b) delavski
c) srednji
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d) višji srednji
e) zgornji
f) ne vem

4. Obkrožite trditev, ki velja za vas.
Športna dejavnost poveča srčni utrip, povzroči občutek toplote in zadihanost.
a) V prostem času sem športno dejaven/na.
b) V prostem času nisem športno dejaven/na.
5. Napišite, kolikokrat ste običajno športno dejavni na teden?
Vrsta gibanja

Običajno število dni takšnega gibanja na
teden (napišite)
(0 – 7)

Zelo intenzivno gibanje, ki traja vsaj 30
minut.
(aerobika, tek, hitro kolesarjenje, treking, hitro
plavanje, vzpenjanje v hribe ali gore, smučanje,
tek na smučeh, fitnes, košarka ipd.)

Zmerno intenzivno gibanje, ki traja vsaj
30 minut.
(kolesarjenje v ravnini, počasno plavanje, hitra
hoja, ples, kegljanje ipd.)

Hoja, ki traja vsaj 30 minut.
(sprehajanje večinoma v ravnini)

6. Vpišite podatke
Telesna teža: _________ kg
Telesna višina: _________ cm

7. Kakšen je vaš odnos do vaše telesne teže?
a) Vseeno mi je.
b) Zadovoljen/na sem s svojo telesno težo.
c) Rad/a bi bil/a bolj suh/a.
d) Rad/a bi se zredil/a
8. Ali skrbite, da se redno in zdravo prehranjujete?
DA
NE
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9. Ali vi ali katerikoli drug član vaše družine kadi v stanovanju ali v bivalnih
prostorih?
DA
NE

10. Ali sedaj kadite?
a) Ne kadim in nikoli nisem kadil/a.
b) Sedaj ne kadim, prej sem kadil/a.
c) Sedaj kadim.
11. Koliko ur na dan med delovnim tednom običajno spite?
a) več kot 8 ur
b) 8 ur
c) 6 – 7 ur
d) manj kot 6 ur
II. ZDRAVSTVENE TEŽAVE IN OKVARE
1. Ali ste v zadnjih 12 –ih mesecih obiskali katerega od zdravnikov
(vprašanje velja samo za vas, ne upoštevajte obiska zdravnika zaradi otrok ali drugih
družinskih članov – velja za vsa vprašanja)?
- splošnega zdravnika
- zobozdravnika
- ginekologa
- specialista (1), dopišite katerega: __________________________
- specialista (2), dopišite katerega: __________________________
- drugo: ______________________

DA
DA
DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE
NE
NE

2. Če ste v obdobju zadnjih 12-ih mesecev obiskali katerega od naštetih
zdravnikov, prosimo obkrožite, v katerem mesecu (mesecih) je to bilo.
splošni
zdravnik

SEPT

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

zobozdravnik

SEPT

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

Ginekolog

SEPT

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

specialist (1)

SEPT

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

specialist (2)

SEPT

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

Drugo

SEPT

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

3. Kdaj običajno obiščete splošnega zdravnika? Obkrožite lahko več odgovorov.
a) hodim na redne, preventivne preglede
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b) ob prvih znakih bolezni
c) tedaj, ko si sam/a več ne morem pomagati
d) tedaj, ko sem hudo bolan/a, poškodovan/a
e) kadar potrebujem napotnico
4. Koliko dni ste bili v zadnjih 12 –ih mesecih zaradi bolezni ali poškodbe
odsotni z dela oziroma nezmožni opravljati običajne delovne obveznosti?
Napišite približno število dni v kolikor se ne spomnite točnega števila dni odsotnosti.
Število dni: ______

5. Kako ocenjujete svoje trenutno zdravstveno stanje?
a) zelo dobro
b) dobro
c) srednje
d) slabo
e) zelo slabo
6. Kako skrbite za svoje zdravje?
a) zelo
b) kar dobro
c) bolj malo, premalo
d) skoraj nič
e) ne vem
7. Kako pogosto se počutite napete, pod stresom ali velikim pritiskom?
a) nikoli
b) zelo redko
c) občasno
d) pogosto
e) vsak dan
8. Če se počutite pod stresom ali pritiskom, kaj lahko navedete kot vzrok temu?
Prosim, obkrožite vse odgovore, ki se nanašajo na vas. Možnih je več odgovorov.
a) obremenitve na delovnem mestu
b) mobing na delovnem mestu
c) slabi odnosi med sodelavci
d) slaba organiziranost dela
e) slabe delovne razmere
f) odgovornost za druge
g) slabe možnosti za napredovanje, karierni razvoj
h) negotovost zaposlitve
i) slabi dohodki
j) odnašanje dela domov in posledično pomanjkanje časa, ki ga preživim z družino
k) preveč administrativnega dela
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l) Drugo: ________________________________________________________
9. Kako obvladujete napetosti, strese in pritiske, ki jih doživljate v življenju?
a) Poslužujem se različnih metod in tehnik sproščanja.
b) Skrbim za redno rekreacijo.
c) Udeležujem se delavnic in seminarjev učenja obvladovanja stresa.
d) Berem knjige o preprečevanju stresa in izgorelosti na delovnem mestu.
e) O svojih težavah se pogovarjam s sodelavci in skupaj rešujemo težave, ki se
pojavljajo na delovnem mestu.
f) O svojih težavah se pogovarjam s svojo družino.
g) Drugo: _____________________________________________________
10. V katerem obdobju šolskega leta ste najbolj obremenjeni?
a) ob pripravah na novo šolsko leto
b) na začetku šolskega leta
c) ob polletjih
d) na koncu šolskega leta
e) ne opazim večje obremenjenosti
f) moje delo me na splošno zelo obremenjuje
11. Ali se obremenjenost na delovnem mestu skozi vašo kariero povečuje ali
zmanjšuje?
a) povečuje
b) zmanjšuje
12. Ali kdaj občutite znake izgorelosti (izčrpanost, apatija, nespečnost, kronična
utrujenost, …) ?
DA

NE

13. Ali imate katero od navedenih bolezni ali stanj, ki jih je ugotovil oziroma
potrdil zdravnik?
Prosim, naredite križec pri vseh odgovorih, ki se nanašajo na vas.













zvišan krvni tlak (hipertenzija)
sladkorno bolezen (diabetes)
prebolelo srčno kap (miokardni infarkt)
bolečino v prsih pri mirovanju ali med telesno dejavnostjo (angina pektoris)
srčno popuščanje
možgansko kap in njene posledice
bolezni in okvare hrbtenice
bolezni in okvare sklepov (artritis in artroze)
kronično obstruktivno pljučno bolezen
bronhialno astmo
čir (ulkus) na želodcu ali dvanajstniku
jetrno cirozo
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kronično okvaro glasilk
alergijo, na kaj: _______________________________________
delna, popolna izguba sluha
katero od avtoimunskih bolezni (hepatitis, multipla skleroza, revmatoidni
artritis…)
 psihična obolenja (depresija, shizofrenija, anksioznost…)
 drugo,
ni
zgoraj
našteto:__________________________________________________
14. Kako pogosto se v enem šolskem letu srečujete s katero od spodaj naštetih
težav in menite, da so posledica vašega delovnega okolja oziroma poklica, ki
ga opravljate?
Nikoli
Zdravstvena težava

Občasno
(1-krat
šol.letu)

Pogosto
v

(večkrat
šol. letu)

v

Zelo
pogosto
(vsaj 1-krat
mesečno)

Hripavost
izguba glasu
Prehlad
Angina
težave s sluhom
Utrujenost
Izčrpanost
Glavobol
vnetje sečil
težave s prebavo
težave z vidom
Nespečnost
bolečine v vratnem delu hrbtenice
bolečine v križu
bolečine v kolku
bolečine v kolenu
bolečine v zapestju
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bolečine v komolcu
bolečine v ramenskem sklepu
bolečine v želodcu

III. DELOVNO OKOLJE
1. Ali radi opravljate svoj poklic?
DA

NE

2. V kakšnih prostorskih pogojih izvajate pouk, dodatno strokovno pomoč, drugo
delo?
a) Prostorski pogoji so odlični.
b) Prostorski pogoji so zadovoljivi.
c) Prostor, kjer opravljam delo je neustrezen, saj je namenjen skladiščenju drugih stvari
(fascikli, arhiv, skladišče igrač...) in ne učno-vzgojnemu procesu.
d) Prostor, kjer opravljam delo je neustrezen, saj je zdravju škodljiv. (Dopišite
zakaj:________________________________________________________)
e) Sploh nimam stalnega prostora, vsakič sem drugje (v prostem kabinetu, na hodniku,
v knjižnici itd.).
3. V kolikšni meri ste zadovoljni s svojim delovnim okoljem?

prevroče

ustrezna
temperatu
ra

mrzlo

temperatura

svetlobe,
nenehno
moramo
zastirati
okna

premalo
svetlobe,
ni
oken,
uporaba
primerna
luči
je
svetloba,
nujna
luči
uporablja
mo le ob
slabem
vremenu
preveč

zelo
hrupen

tih

delovni
prostor

Svetloba

občasno
hrupen

hrup

učilnica, v
kateri
poteka
pouk, DSP
zbornica

telovadnic
a
kabinet,
kjer
se
pripravlja
m na delo
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ostali
šolski
prostori,
kjer
se
zadržujete
(hodnik,
jedilnica,..
)

a)
b)
c)
d)

4. Ali vožnja za vas predstavlja stres? Ali se vam zdi, da je pot, kjer se dnevno
vozite, nevarna?
Vožnja mi ne predstavlja stresa, pot se mi zdi varna.
Vožnja mi predstavlja stres, vendar se mi pot ne zdi nevarna.
Vožnja mi ne predstavlja stresa, vendar je pot po kateri se vozim nevarna.
Vožnja mi predstavlja stres, pot po kateri se vozim je nevarna.

a)
b)
c)
d)

5. Koliko časa na dan preživite v avtomobilu zaradi službe?
10 do 15 minut v eno smer
15 do 30 minut v eno smer
30 do 60 minut v eno smer
Več kot eno uro v eno smer
Hvala za sodelovanje!
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