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Anketa je  potekala od 1.12.2014 do 10.1.2015. Med izpolnjevanjem anketnega lista je 
anketirancu bila zagotovljena zaupnost in pomoč anketarja na tista vprašanja, ki morda niso 
bila dovolj jasna. Izpolnjeni anketni list je lahko anketiranec oddal anketarju.      
V anketi o zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev je v ZD BREŽICE bilo udeleženih 
200 uporabnikov zdravstvenih storitev. Anketo ni odklonil nihče od anketiranih zato je bila 
odzivnost v anketi 100%. 
V anketi je bil uporabljen modificirani standardizirani evropski vprašalnik  za  ocenjevanje  
zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev v osnovnem zdravstvu - EUROPEP, ki je tudi 
priložen. Vprašalnik je  bil sestavljen  iz  treh   sklopov : 
 

� V prvem sklopu je anketiranec skozi 13 vprašanj odgovoril na splošne podatke - o 
spolu, starosti, izobrazbi, dolžini čakanja  v ambulanti ob obisku, dolžini trajanja 
obiska pri zdravniku v ambulanti, naročanja na  pregled oz. storitev, številu obiskov v 
zadnjih 12 mesecih, o poznavanju pritožbenega sistema v ZD , uporabi spletne stani  
ZD, ocene poslovne komunikacije osebja ZD…  

� V drugem sklopu so anketiranci ocenili  svoje  zadovoljstvo s posameznimi 
značilnostmi dela izbrane ambulante oz zdravstvenega osebja v ambulanti. 

�  V tretjem sklopu, pa je anketiranec  podal tudi lastno mnenje o različnih vidikih 
uporabe informacijske tehnologije (internet, elektronska komunikacija z ambulanto, 
elektronski zdravstveni zapis ipd) pri zdravstveni oskrbi v osnovnem zdravstvu. 

 
 
Ustanovitelj  Občina Brežice nas je obvestila da  bo iz svojega anketnega vprašalnika izločila 
vprašanja o zadovoljstvu strank z zavodi, zavodi pa v svoje vprašalnike vključijo vprašanja, ki 
so zanimiva za Občino Brežice kot ustanoviteljico zavodov in bi jih uporabila v povezavi z 
ISO standardom in s tem izboljševanjem kakovosti storitev . 
Oblikovali so dve vprašanji, ki bi jih zavodi  vključili v anketni vprašalnik  in so lahko skupni 
za vse zavode:  

1. Ali ste zadovoljni s storitvami, ki jih izvaja zavod (navesti naziv zavoda) – ocene 1, 2, 
3, 4, pri čemer pomeni 1 – se ne strinjam – 4 popolnoma se strinjam.  

2. Ali je informiranje o storitvah/programih/dogodkih/novostih za uporabnike zavoda 
(vpisati naziv zavoda) dovolj dostopno, informacije pa so ažurne - ocene 1, 2, 3, 4 , pri 
čemer pomeni 1 – se ne strinjam – 4 popolnoma se strinjam.  

 
Po izvedbi anket naj zavodi  ankete analizirajo  in  ugotovitve posredujejo v vednost Občini 
Brežice. vednost. Zavodi bi na podlagi izvedenih anket sprejeli oz. oblikovali, oz. predlagali 
ukrepe, ki bi jih izvedli v zavodih ali Občina Brežice (odvisno od vrste predlogov), da bi se na 
posameznih področjih izboljševali.  
V anketo- standardni vprašalnik o zadovoljstvu uporabnikov naši storitev, ki je sestavljen iz 
dveh delov  in sicer ankete o izkušnjah pacientov v ZD Brežice glede  zadovoljstva s 
komuniciranjem v letu 2014 in izkušenj pacientov ob obravnavi v ZD,  smo  vključili oba 
vprašanja. Paciente smo povabili da vpišejo svoja opažanja, slabosti in pohvale ter predloge 
možnih izboljšav naši storitev ter tudi predloge v zvezi z izboljšanjem informiranja o 
izvajanju storitev zavoda. 
 
 
 
 



Na vprašanji, ki sta skupni za vse zavode v občini je izid ankete sledeči: 
1-se ne strinjam   4-se popolnoma strinjam 

Vprašanje: 1 2 3 4 SKUPAJ 

s storitvami zavoda sem zadovoljen   
4  

2% 
41  

20,5% 
155 

77,5%  
200 

 (100 %) 
Informacije o 
storitvah/programih/dogodkih/novostih 
za uporabnike  so dostopne, 
informacije so ažurne 

2 
1% 

3 
1,5% 

63 
(31,5%) 

132 
(66 %) 

200 
 (100%) 

 
 
 Rezultati ankete kažejo, da je večina uporabnikov naših storitev zelo zadovoljna  s storitvami 
in delom ter odnosom zaposlenih v ZD, saj je nezadovoljnih cca 2%. Zapisali so tudi nekaj 
predlogov in izboljšav, ki jih bomo poskušali upoštevati. Tako bomo v letu 2015  poskrbeli  
za  večjo ažurnost spletne strani ZD in boljši dostop do informacij o naših storitvah, 
programih dogodkih in novostih.    
 
I SKLOP VPRAŠANJ: 
 
ODGOVORI NA POMEMBNA VPRAŠANJA: 
 
E) »Koliko minut ste čakali v čakalnici ob zadnjem obisku?«    
Iz odgovorov je razvidno, da je bil razpon čakanja v čakalnici ob zadnjem obisku 
anketirancev od 0-60 min.  V povprečju pa je večina njih čakala v čakalnici  20 minut.  
 
F) » Koliko minut ste bili pri zdravniku v ambulanti ob zadnjem obisku?« 

Iz odgovorov je razvidno,da je trajal obisk pri zdravniku  v ambulanti v povprečju 10 min.   
Najkrajši obisk je trajal 5 min. in najdaljši obisk 30 min.   

 
G)« Na pregled oz. na storitev ste bili naročeni«    
                      Odgovor:    
      a) da         134     anketirancev      
      b) ne           66     anketirancev 
 
H) « V primeru, da ste čakali več kot 30 minut, ko ste bili naročeni, so vas seznanili z 
vzrokom za daljše čakanje?« 
    a) da         175   anketirancev   
    b) ne           24 
        1  anketiranec  na to vprašanje ni odgovoril. 
 

I) »Kolikokrat ste v zadnji 12 mesecih obiskali svojega zdravnika družinske-splošne 
medicine? » 

Iz odgovorov anketirancev je razvidno, da je bil razpon obiskov pri zdravniku v zadnjih 
12 mesecih od 1-krat do 12-krat. V povprečju pa so zdravnika obiskali 6-krat.  

 
     J) Ali imate resnejšo (kronično) bolezen ali stanje(invalidnost) ki traja več kot 3  
         mesece?« 
       Odgovor:    

a) Da        117 anketirancev 
b) Ne     83  anketirancev 

      



K) Poznate pritožbeni sistem v našem ZD: 
      a) da           44  anketirancev 
      b) delno    135  anketirancev 
      c)  ne          21  anketirancev 
 
L) Uporabljate zdravstveni portal (spletno stran) našega ZD za informacije? 
           
 Odgovor:  
a) da, redno       62    anketirancev  
b) občasno        109    anketirancev 
c) ne, nikoli        29  anketirancev 
 
M) Ali  ocenjujete, da je vaše zdravljenje v ZD Brežice varno? 
           Odgovor:   
a) da              199 anketirancev 
b) ne              0     anketirancev 
1  anketiranec  na to vprašanje ni odgovoril. 
  
N) Kako ocenjujete poslovno komunikacijo osebja ZD Brežice z vami? 
   Odgovor:  
a) neprimerno           0    anketirancev 
b) dobro                   53   anketirancev 
c) odlično                147 anketirancev 
 
II. SKLOP VPRAŠANJ: 
 
V drugem sklopu je na vsako vprašanje, ki je predstavljalo posamezen kriterij zadovoljstva 
uporabnika zdravstvenih storitev  bilo ponujenih 5  možnih odgovorov, na lestvici od 1 do 5. 
Odgovor : »zelo slabo« je pomenil oceno 1 in najnižje zadovoljstvo za podani kriterij, 
medtem, ko je odgovor »odlično« pomenil oceno 5 in najvišje zadovoljstvo za kriterij.  
Skupna povprečna ocena zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev v ZD BREŽICE  za 
leto 2014  je  4,5  in  je enaka kot v letu 2013. 

 
5 najbolje ocenjenih  odgovorov/ kriterijev zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih 
storitev  v ZD  BREŽICE s svojim/ otrokovim osebnim  zdravnikom so: 
 

1.  pomoč zdravnika k boljšemu počutju, tako, da lahko opravljajo svoje vsakdanje 
dejavnosti; 

2. zadovoljstvo z delom medicinske sestre v ambulanti; 
3. ob obravnavi  pri zdravnik ponujena možnost preventivnih ukrepov  (t.j. sistematski 

pregled, preventivni pregled, cepljenje); 
4. v zdravstveni obravnavi (zdravnika, med. sestre ,ostalih zdravst. delavcev) se počutijo 

varno 
5. ocena splošnega zadovoljstva z opravljenimi zdravstvenimi storitvami v našem ZD v 

zadnjem letu 
 
 
 
 



• 5 slabše ocenjenih kriterijev zadovoljstva  uporabnikov zdravstvenih storitev  v 
ZD  BREŽICE   s svojim/ otrokovim osebnim  zdravnikom so:  

 
1.  Ukvarjanje zdravnika in medicinske sestre z osebnim računalnikom med obiskom 

ambulante; 
2. Vključenost anketiranca v odločanje o svojem  zdravljenju; 
3. Vzpostavitev telefonske zveze z ambulanto; 
4. Priprava bolnika na to, kaj lahko pričakuje od pregleda in zdravljenja pri specialistih 

ali v bolnišnici oz. pri drugih izvajalcih 
5. Čas čakanja na pregled v čakalnici; 

 
 
Rezultati  ankete –II sklop vprašanj: 

  

Kakšno je vaše mnenje o vašem osebnem/otrokovem 
zdravniku  medicine v zadnjih 12 mesecih glede na to,... 1 2 3 4 5 SKUPAJ    OCENA  

1. 

Ali vam je med obiskom pri zdravniku dajal(a) občutek, da 
imate dovolj časa za posvet? 

 

 

2 2 14 67 115 200              4,5    

2. 

Ali ste bili vključeni v odločanje o Vašem zdravljenju?  

12 10 10 77 91 200              4,1    

3. 

Ali se v zdravstveni obravnavi (zdravnika, med.sestre,ostalih 
zdrav.delavcev) počutite VARNO   1 2 46 151 200              4,7    

4. 

Ali vam je zdravnik pomagal k boljšemu počutju, tako da lahko 
opravljate svoje vsakdanje dejavnosti?     2 20 178 200              4,9    

5. 

Ali vam je v ambulanti ponujena možnost preventivnih ukrepov 
(tj. sistematski pregled, preventivni pregled, cepljenje)?   1 8 38 153 200              4,7    

6. 
Ali vam je razložen  namen pregledov, preiskav in zdravljenja?   

3 12 55 130 200              4,6    

7. 

Ali vam je zdravnik povedal(a) dovolj podrobno, kar ste želeli 
vedeti o svojih simptomih in/ali bolezni? 

 

 

2 2 14 62 120 200              4,5    

8. 

Ali je zdravnik vedel(a), kaj vam je naredil(a) ali povedal(a) med 
prejšnjimi obiski pri zdravniku? 

 

 

1   8 85 106 200              4,5    

9. 

Ali so vas pripravili na to, kaj lahko pričakujete od pregleda in 
zdravljenja pri specialistu ali v bolnišnici, oz. pri drugih 
izvajalcih (npr. fizioterapija)? 

 

 

9 12 7 88 84 200              4,1    

10. 
Kako ste bili zadovoljni z delom med. sestre v ambulanti?   

  2 21 177 200              4,9    

11. 

Ocenite ukvarjanje zdravnika in ms z  računalnikom med vašim  
obiskom ambulante. 

 

 

7 12 56 49 76 200              3,9    

12. 
Ali ste zlahka dobili telefonsko zvezo z ambulanto? 11 

2 26 79 82 200              4,1    

13. 

Ali ste lahko govorili s svojim /otrokovim zdravnikom po 
telefonu? 

  

3 2 63 132 200              4,6    

14. 
Kako ste zadovoljni s časom čakanja  v čakalnici? 10 

8 18 69 95 200              4,2    

15. 
Kako ste zadovoljni s čistočo prostorov v našem  ZD? 0 

6 2 62 130 200              4,6    

16. 

Ali ste dobili termin za pregled ali prišli na vrsto, tako kot vam je 

ustrezalo? 

0 

4 17 59 120 200              4,5    

17. 

Ocenite  splošno zadovoljstvo z opravljenimi  zdravstvenimi 

storitvami v  našem  ZD  v letu 2014   

0 

6 2 56 136 200              4,6    

  

54 72 202 996 2076 

  

           4,5   



 
 
 
 
III. SKLOP VPRAŠANJ: 
 
V tretjem sklopu, pa je anketiranec  podal tudi lastno mnenje o različnih vidikih uporabe 
informacijske tehnologije (internet, elektronska komunikacija z ambulanto, elektronski 
zdravstveni zapis ipd) pri zdravstveni oskrbi v osnovnem zdravstvu.  
 
Rezultati ankete III. Sklop vprašanj: 
 Všeč mi je, da  se lahko preko  interneta 

(preko domačega računalnika) naročim na 
pregled. 

Nikakor se 
ne 

strinjam 
4 

Ne 
strinjam 

se 
2 

Ne 
morem se 
odločiti 
126 

Strinjam 
se 
 

30 

Močno 
se 

strinjam 
34 

 Všeč bi mi bilo, da bi bili moji zdravstveni 
podatki dostopni zdravnikom preko 
interneta (npr. v nujnih primerih). 

Nikakor se 
ne 

strinjam 
4 

Ne 
strinjam 

se 
14 

Ne 
morem se 
odločiti 
127 

Strinjam 
se 
 

37 

Močno 
se 

strinjam 
14 

 Ste že uporabili računalnik za 
komunikacijo z zdravnikom ali sestro? 

Da – 
zdravnik 
0 

Da – 
sestra 
    37 

Da – 
zdravnik 
in sestra 
0  

Ne in si 
ne želim 
 
68 

Ne, 
vendar 
si želim 
95 

 
4 anketiranci na ta 3 vprašanja niso odgovorili. 
 
Iz odgovorov anketirancev je razvidno, da se še ne poslužujejo elektronskega naročanja v 
večji meri v večji meri. 
 
 
ZAKLJUČEK: 
 
Anketa je bila v letu 2014 nekoliko spremenjena, izvedli smo jo na 200 anketirancih v 
letu 2013 pa na 100 anketirancih, zato primerjava s prejšnjim leti ni smiselna.  
 
Skupna povprečna ocena zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev v ZD 
BREŽICE  za leto 2014  je ostala nekje  na isti ravni v primerjavi z  letom 2013. 
 
Po mnenju anketiranih pacientov  je bil čas čakanja v čakalnici v primerjavi z letom 
2013 za 2 minuti  daljši in je bil v povprečju 20 min. Čas čakanja na pregled v čakalnici 
pa je enak kot v letu 2013 10 minut.   
    
Veseli nas, da so pacienti z najvišjo oceno ocenili pomoč zdravnika k boljšemu počutju, 
da lahko opravljajo vsakdanje dejavnosti in zadovoljstvo z delom medicinskih sestre v 
ambulanti. Ob obravnavi  pri zdravniku jim je  ponujena možnost preventivnih ukrepov  
(t.j. sistematski pregled, preventivni pregled, cepljenje), kar je bil slabše ocenjen kriterij 
v letu 2013. 
 
Skupna ocena vodstva ZD Brežice je, da  je  v  tekočem poslovnem letu potrebno dati 
več poudarka na segmentih delovanja ambulant, kjer je bilo zadovoljstvo uporabnikov 
zdravstvenih storitev  najnižje. Posebno pozornost bomo namenili dostopnosti do 



informacij v ambulantah in s tem tudi posledično skrajšali čakanje na pregled v 
čakalnicah.   Potrdili se bomo, da bo nova spletna stran, ki je v izdelavi še bolj prijazna 
in bo educiral uporabnike. 
Anketo o zadovoljstvu bo vodstvo ZD Brežice tudi analiziralo z vodji posameznih 
oddelkov ZD, ki bodo podali svoje mnenje in predloge oziroma načrte za izboljšanje 
rezultatov. 
 
Anketo bomo v letu 2015 ponovili in preverili uspešnost  izvedenih sprememb in 
ukrepov. 
 
 
Datum: 10.2.2015 
 
Pripravila:                Direktor ZD: 
kadrovska služba ZD             Miroslav Laktić,dr.med. 
        spec.gin.in porodn. 
 
 
 
 


