
 

20
15

 
M

A
G

IS
T

R
S

K
A

 N
A

L
O

G
A

 

MAGISTRSKA NALOGA 

KATJA BUGAR 

KOPER, 2015 

FAKULTETA ZA MANAGEMEMENT 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
 

K
A

T
JA

 B
U

G
A

R
 





UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
 FAKULTETA ZA MANAGEMEMENT 

Magistrska naloga 

ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV KOT 

KAZALNIK KAKOVOSTI STORITEV V 

REFEREN NIH AMBULANTAH DRUŽINSKE 

MEDICINE 

Katja Bugar 

Koper, 2015 

  

Mentor: izr. prof. dr. Maja Meško





III 

POVZETEK 

V magistrski nalogi smo na podlagi sistemati nega pregleda doma e in tuje strokovne 

literature s podro ja delovanja referen nih ambulant, zadovoljstva uporabnikov in kakovosti 

zdravstvenih storitev empiri no ovrednotili zaznavanje zadovoljstva uporabnikov kot 

kazalnika kakovosti v referen nih ambulantah družinske medicine v Zdravstvenem domu 

Ljubljana. V empiri nem delu raziskave smo uporabili kvantitativno raziskavo na vzorcu 124 

uporabnikov, kot pripomo ek za pridobivanje podatkov pa uporabili delno prirejen 

strukturiran vprašalnik. Na podlagi izidov iz raziskave lahko trdimo, da delo zdravnika in 

diplomirane medicinske sestre statisti no zna ilno vpliva na zadovoljstvo uporabnikov 

storitev referen nih ambulant, kot tudi zaznavanje kakovosti dela referen nih ambulant. Z 

rezultati iz raziskave smo pridobili prve javno dostopne ugotovitve zadovoljstva uporabnikov 

storitev referen nih ambulant in kazalnike kakovosti, ki so edinstveni primer dobre prakse 

tako v Sloveniji kot tujini. Izidi iz raziskave prinašajo tudi nova spoznanja, ki so potencialno 

koristna na podro ju delovanja managementa v zdravstvu.  

Klju ne besede: zdravstvo, referen ne ambulante, zadovoljstvo, storitve, kakovost, 

management. 

SUMMARY 

This master thesis is based on a systematic review of professional home and foreign literature 

in the functioning of model practice, customer satisfaction and quality of health services that 

then empirically evaluated the customer satisfaction as an indicator of the quality of the model 

practice in family medicine at the Community Health Centre Ljubljana. For the empirical part 

of the study, we used the arranged structured survey on a sample of 124 costumers, as a tool 

for obtaining data. Based on the statistical research results we can agree that the work of 

doctors and nurses have a significant impact on customer satisfaction, as well as the work 

quality of model practice. With the results from the survey, we obtained the first public 

available results of customer satisfaction with the services of model practice and unique 

quality indicators which set a good example of model practice in Slovenia and other 

countries. Results from the survey also bring new insights that are potentially useful in the 

functioning of healthcare management. 

Keywords: health services, model practice, satisfaction, services, quality, management.  
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1 UVOD 

V tem poglavju bomo opisali opredelitev obravnavanega problema tako, da so razjasnjeni 

pojmi referen na ambulanta, zadovoljstvo in kakovost storitev, razložili bomo namen in cilje 

raziskave, opisali metode dela, na koncu pa predstavili predpostavke in omejitve pri pisanju 

magistrske naloge.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema 

Na vprašanje, katere so glavne slabosti slovenskega zdravstva, slovenska javnost odgovarja, 

da so to v prvi vrsti akalne dobe. Na drugo mesto postavlja slabo organiziranost, na tretje pa 

nizko kakovost slovenskega zdravstva (Bobnar Najžer 2003, 28–34). Izsledki razli nih 

raziskav pokažejo, da si pacienti želijo višjo kakovost zdravstvenih storitev in informacije o 

najboljših praksah ter dobrih zgledih. Pri akujejo ve  prijaznosti zdravstvenih sodelavcev in 

ve  možnosti, da bi soodlo ali pri stvareh, od katerih je odvisno njihovo življenje. 

Zdravstvena reforma temelji na odlo itvi za uvajanje izboljševanja kakovosti v zdravstveni 

oskrbi, ki je osredoto ena na aktivnega pacienta in omogo a partnerski odnos ter predstavlja 

velik izziv in korak naprej v razvoju managementa v zdravstvu. Pacient prihaja vse bolj v 

središ e pozornosti, vzporedno pa raste tudi njegova zahteva po kakovostni zdravstveni oskrbi 

(Ministrstvo za zdravje 2003, 13–16). 

V današnjem asu, ko se staranje prebivalstva ve a in s tem tudi število kroni nih bolnikov, 

bolniki pa so ob tem vse bolj izobraženi in zahtevni, je zagotavljanje kakovostne zdravstvene 

oskrbe, ki vklju uje preventivo in kurativo, na primarnem nivoju preseglo standarde 

kakovosti obravnave, ki jih dolo ajo strokovna priporo ila in smernice. Raziskave v 

evropskem prostoru, kot tudi v Sloveniji, so pokazale, da so na podlagi tega zdravniki v 

splošnih ambulantah in ambulantah družinske medicine preobremenjeni, kar je zahtevalo 

potrebo po spremembi organizacije dela s prenosom dolo enih kompetenc z zdravnika na 

druge visoko usposobljene zdravstvene delavce. Zato so na Ministrstvu za zdravje leta 2011 

naredili projekt, imenovan »uvedba referen nih ambulant«, kar je doprineslo velik poudarek 

organizaciji in funkcioniranju primarne zdravstvene dejavnosti ter spremembi financiranja v 

zdravstveni politiki.  

Podro je družinske medicine je v svojem razvoju doseglo raven, ko so potrebne spremembe, 

da lahko sledi vsem zahtevam in potrebam današnjih izzivov v zdravstvu. Prenos dela s 

sekundarnega na primarni nivo, ve anja števila kroni nih bolnikov zaradi demografskih 

sprememb, ve ja izobraženost in zahtevnost bolnikov, ve anje glavarine na zdravnika, hiter 

razvoj medicinskih smernic in priporo il je samo nekaj dejavnikov, ki zahtevajo spremembe 

na primarnem nivoju zdravstvenega varstva (Poplas Susi  in Maruši  2012, 118). Zaradi tega 

je bil v Sloveniji leta 2011 uveden projekt, ki bi rešil te probleme. Poimenovan je bil kot 

»projekt referen nih ambulant« (Poplas Susi , Švab in Kersnik 2013, 635–47). Referen ne 
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ambulante z dopolnjenim timom (diplomirana medicinska sestra za polovi ni delovni as) 

definirajo nadgrajen na in dela ambulant družinske medicine z namenom, da bi osnovno 

zdravstvo lahko ustrezalo potrebam prebivalstva in da bi v praksi zaživele vse osnovne 

zna ilnosti, ki jih pripisujejo osnovnemu zdravstvu. Natan no so dolo ena podro ja, ki se 

vzpostavljajo in dograjujejo: vsebine dela (protokoli vodenja kroni nih bolnikov, vzpostavitev 

registrov, obsežnejša preventiva), organizacija dela (delitev aktivnosti in kompetenc, celovita 

obravnava bolnikov), kadrovske strategije (nadgrajen tim z ustrezno delitvijo dela znotraj 

tima) in model pla evanja (treba je predlagati spremembo financiranja, ki sloni na glavarini in 

kakovosti dela). S tem želijo referen ne ambulante omogo iti kakovostno obravnavo vseh 

bolnikov na primarni ravni do stopnje, ko je nujna napotitev na sekundarni nivo z ustrezno 

kadrovsko-vsebinsko-finan no strukturo, pove ati kakovost in stroškovno u inkovitost 

obravnave bolnikov in imeti zadovoljne bolnike in kader na primarnem nivoju (Poplas Susi  

in Maruši  2012, 118–119).  

Referen ne ambulante so tako nova, dopolnjena oblika organizacije dela v ambulantah 

družinske medicine z razširjenim timom – poleg dosedanjega tima zdravnika in srednje 

medicinske sestre se je za polovi ni delovni as pridružila še diplomirana medicinska sestra, 

ki so ji bile dodeljene dolo ene kompetence in naloge za boljšo organizacijo samega dela. Te 

naloge so predvsem izvajanje preventivnih programov (prenos z dela zdravnikov), uvrš anje v 

registre kroni nih bolnikov, ki so nato podlaga za vodenje kroni nih bolnikov, izvajanje 

zdravstvene vzgoje in sodelovanje z ostalimi strokovnimi sodelavci. Tako spremenjeni 

zdravstveni tim v referen ni ambulanti na dispanzerski na in dela zagotavlja celostno 

obravnavo pacientov in zgodnje odkrivanje bolezni. Po pri akovanjih Ministrstva za zdravje 

naj bi referen ne ambulante med drugim pripomogle k razbremenitvi sekundarne ravni, kar bi 

pove alo dostopnost do specialisti nih pregledov in skrajšanja akalnih dob.  

V letu 2011 in 2012 je z delom pri elo 271 referen nih ambulant, ki so po regijah 

enakomerno razporejene. Tekom preventivnih pregledov vsaka referen na ambulanta 

družinske medicine mese no odkrije v povpre ju 2 nova kroni na bolnika in 15 bolnikov z 

dejavniki tveganja. Bolniki so obravnavani aktivno v skladu z njihovimi potrebami in ne 

željami. Zagotovo pa na razporeditve referen nih ambulant vpliva število zdravnikov v regiji 

in velikost regije, saj dale  prednja i ljubljanska regija, ki je najve ja po velikosti in ima tudi 

najve  zdravnikov (Poplas Susi , Švab in Kersnik 2013, 635–47). Tako je imela ljubljanska 

regija 1. decembra 2013 aktivnih 93 referen nih ambulant, od tega jih Zdravstveni dom 

Ljubljana pokriva 43, medtem ko jih je na nacionalni ravni 352 (Peklaj 2014).  

Kaplan in Norton (2000, 33–37) v svojem delu ugotavljata, da med osnovne kazalnike 

kakovosti storitev gotovo sodijo zadovoljstvo pacientov, ki ga zaznavajo v zdravstveni oskrbi 

in v stiku z zaposlenimi. Kersnik (1998, 233) navaja, da k stopnji zadovoljstva s storitvijo 

prispevajo tudi demografske lastnosti pacienta (npr. starost, spol, izobrazba ipd.) – tako 

neposredno kot tudi s tem, kakšno je njegovo zdravstveno stanje, kakšen odnos ima z 
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zdravnikom, kako sporo a svoje znanje in ob utja ter kakšna so njegova pri akovanja. 

Stopnja zadovoljstva pacientov je poleg želenega merjenja izida tudi legitimen na in merjenja 

kakovosti (Levine, Plume in Nelson 1997), kajti naraš ajo a stopnja zadovoljstva pacientov 

pomeni tudi boljšo pripravljenost na sodelovanje pacientov v postopkih zdravljenja in 

zdravstvene nege ter pove uje ob utek izvajalcev storitev, da so delo dobro opravili.  

Donabedian (2005, 691–729) navaja, da je zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev 

temeljni dejavnik pri merjenju kakovosti storitev v zdravstvu, saj ta daje pomembne 

informacije o uspešnosti izvajanja storitev, ki so povezane z uporabnikovimi vrednotami in 

pri akovanji ter opozarja, da je merjenje zadovoljstva pomembno orodje za raziskavo, 

izvajanje in planiranje storitev v zdravstvu. Enako razlaga tudi Kersnik (1998, 103), da 

mnenje pacientov oziroma stopnja zadovoljstva predstavljata pomembno sredstvo za 

na rtovanje sprememb in izboljšav pri izvajanju zdravstvene oskrbe, da njihovo vklju evanje 

med samo oskrbo pomembno vpliva na sodelovanje pri zdravljenju, kar izboljša tako 

zdravstvene izide (zdravstveno stanje, urejenost kroni nih bolezni) kot tudi družbene izide 

(ve je zadovoljstvo). Zato je zadovoljstvo pacientov pomembno, ni pa edino merilo kakovosti 

storitve. Kersnik navaja tudi, da je zadovoljstvo pomemben izid oskrbe in kaže, do kakšne 

mere so bile uresni ene želje in potrebe pacientov. Dodaja pa, da ga lahko uporabljamo kot 

enega izmed kazalnikov kakovosti dela, pri emer je treba upoštevati vplive raziskovalne 

metodologije, lastnosti pacientov, lastnosti zdravnika in lastnosti ambulante (Kersnik 2001a, 

9). 

V zdravstvu je pojmovanje kakovosti od posameznika do posameznika zelo razli no. Za 

zdravstveno osebje pomeni kakovostna zdravstvena storitev predvsem zadovoljnega pacienta, 

osebno zadovoljstvo zaposlenega, hkrati pa je to primerna in u inkovita zdravstvena oskrba. 

Pacienti kakovostno storitev najve krat vrednotijo glede na as, ki ga porabijo, da to storitev 

dobijo. Hkrati pa kakovostno storitev ocenjujejo kot storitev, ki so jo od osebja dobili na 

prijazen, topel na in (Robida 2004).  

Pri pregledu strokovne literature je mo  opaziti kopico raziskav o kakovosti izdelkov, storitev 

in procesov, predvsem v proizvodnih dejavnostih, medtem ko je podro je zdravstvene 

dejavnosti, zadovoljstvo pacientov in kakovost storitev še relativno neraziskan pojav. Ker so 

referen ne ambulante v slovenskem prostoru aktualne šele štiri leta (z delom so za ele 1. 

aprila 2011) in sploh so prve v Evropi, na podro ju zadovoljstva uporabnikov in kakovosti 

storitev referen nih ambulant ni bilo izvedene še nobene javno dostopne raziskave. Zato smo 

se odlo ili, da raziš emo ta aspekt, kar bi doprineslo rezultate tako uporabnikom kot sami 

stroki.  
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1.2 Namen in cilji raziskave  

Namen magistrske naloge je bil na podlagi sistemati nega pregleda doma e in tuje strokovne 

literature s podro ja kakovosti in zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev empiri no 

ovrednotiti pacientovo zaznavanje zadovoljstva v izbranih referen nih ambulantah v 

Zdravstvenem domu Ljubljana ter podati morebitne predloge za izboljšanje, predvsem pa 

ugotoviti dejansko stanje zadovoljstva in kakovosti storitev.  

Iz namena magistrske naloge smo zasnovali naslednje cilje:  

Pregled doma e in tuje strokovne literature s podro ja kakovosti storitev in zadovoljstva 

uporabnikov zdravstvenih storitev. 

Opraviti empiri no raziskavo o zadovoljstvu uporabnikov storitev referen nih ambulant 

kot kazalnika kakovosti v Zdravstvenem domu Ljubljana. 

Na podlagi izidov iz raziskave pridobiti prve javno dostopne ugotovitve zadovoljstva 

uporabnikov storitev referen nih ambulant in kazalnike kakovosti ter predlagati morebitne 

ukrepe za izboljšanje. 

1.3 Hipoteze raziskave in metodologija raziskovanja 

Za doseganje namena in ciljev magistrske naloge smo postavili naslednje hipoteze: 

H1: Zadovoljstvo z delom zdravnika statisti no zna ilno vpliva na oceno zadovoljstva 

uporabnikov storitev referen nih ambulant. 

H2: Zadovoljstvo z delom medicinske sestre statisti no zna ilno vpliva na oceno 

zadovoljstva uporabnikov storitev referen nih ambulant. 

V magistrski nalogi smo celostno ocenili zadovoljstvo z delom referen nih ambulant. S 

hipotezama 1 in 2 smo tako preverili vpliv zadovoljstva uporabnika z obema lanoma tima, 

zaposlenima v referen nih ambulantah (dipl. medicinsko sestro in zdravnikom), na podlagi 

ve jega števila kriterijev na oceno zadovoljstva uporabnikov referen nih ambulant. Vpliv smo 

preverjali z enostavno regresijsko analizo. 

H3: Zaznavanje kakovosti dela referen nih ambulant družinske medicine s strani 

uporabnikov je v statisti no zna ilni pozitivni povezavi z zadovoljstvom uporabnikov 

referen nih ambulant.  

Do vzpostavitve in uvedbe referen nih ambulant je prišlo zaradi potrebe po spremenjenem 

delu dosedanjih ambulant družinske medicine, saj se zaradi podaljševanja življenjske dobe in 

s tem posledi no naraš anja števila ljudi s kroni nimi obolenji, kot tudi izrazito porabo 

finan nih sredstev, namenjenih za zdravstveno varstvo, pove ujejo potrebe posameznika po 

razli nih zdravstvenih storitvah. Z uvedbo novega na ina in delitvijo dela v referen nih 
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ambulantah je kakovost storitev in obravnava bolnikov oziroma uporabnikov bistveno 

izboljšana. Postavljeno hipotezo smo preverili s pomo jo koeficienta korelacije, izra unanega 

na sklopih ocene kakovosti dela ambulant in splošno oceno zadovoljstva uporabnika.  

H4: Zaznavanje kakovosti dela celotnega zdravstvenega tima se statisti no zna ilno 

razlikuje med uporabniki glede na pogostost obiska referen nih ambulant.  

Z rednimi obiski referen nih ambulant in s spremljanjem njihove bolezni uporabniki druga e 

zaznavajo in sprejemajo svoje zdravstvene težave. S tem tudi druga e prepoznavajo svoje 

rezultate, ki se kažejo v spremenjenem in izboljšanem življenjskem slogu, skrbi za lastno 

zdravje in obvladovanju zdravstvenih težav. Predvidevamo, da tisti uporabniki, ki obiskujejo 

ambulanto dlje, opažajo boljše rezultate kot tisti, ki so šele za eli z obiski referen nih 

ambulant. Skupine uporabnikov smo zato primerjali glede na to, koliko asa že obiskujejo 

referen no ambulanto in kolikšne spremembe v zaznavanju kakovosti dela zaposlenih ter v 

zaznavanju lastnega zdravja opažajo. To smo ugotavljali s pomo jo analize variance, kjer smo 

primerjali skupine za etnih, srednjih in dolgotrajnih uporabnikov. 

H5: Zadovoljstvo uporabnikov storitev referen nih ambulant vpliva na izboljšanje 

zdravstvenega stanja in spremenjeni življenjski slog. 

Uporabniki, ki imajo zdravstvene težave in hkrati uspešno obvladujejo svojo bolezen, druga e 

zaznavajo svoje zdravstveno stanje. Predvidevamo, da tisti uporabniki, ki se zavedajo 

pomembnosti spremembe življenjskega sloga v smeri izboljšanja zdravja, so bolj zadovoljni z 

delom in vsebinami referen nih ambulant. Vpliv smo ugotavljali s pomo jo enostavne 

regresijske analize. 

Metodologija 

V teoreti nem delu raziskave smo uporabili metode komparacije in sinteze (Zelenika, 2000), 

kjer gre za povzemanje tujih mnenj in stališ . V ta namen smo pregledali okrog 100 do 110 

bibliografskih enot doma e in tuje strokovne literature (tj. monografskih publikacij, lankov 

iz revij in s konferenc ipd.). 

V empiri nem delu raziskave smo izvedli kvantitativno raziskavo, kot jo opredeljujejo 

Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2005). Kot pripomo ek za pridobivanje podatkov in 

informacij smo delno uporabili prirejen strukturiran vprašalnik EUROPEP, delno pa smo 

razvili lastni instrument za merjenje dimenzij zadovoljstva in kakovosti. Vprašalnik vsebuje 5 

sklopov, poleg demografskega še štiri vsebinske sklope. V prvih dveh sklopih vprašanj 

anketiranci odgovarjajo na vprašanja, ki so povezana s pojmoma zadovoljstva in kakovosti. 

Tu so postavljene štiri dimenzije trditev, na katere anketiranci odgovarjajo s pomo jo 5 

stopenjske Likertove lestvice. Odgovarjali so tudi na trditve, ki se nanašajo na zadovoljstvo z 

delom zdravnika in medicinske sestre, oceno kakovosti dela referen nih ambulant in njihovim 
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vplivom na izboljšan življenjski slog. V tretjem sklopu vprašanj so se anketiranci opredelili 

glede na splošno oceno zadovoljstva celotnega tima v referen ni ambulanti, kjer je bilo eno 

vprašanje opredeljeno s pomo jo Likertove lestvice, dve vprašanji sta bili zaprtega tipa in eno 

odprtega tipa. V zadnjih dveh sklopih so anketiranci odgovarjali na splošna vprašanja 

(kategorije obravnave bolezni) in demografske zna ilnosti (starost, izobrazba, socialni status – 

zaposlitev). Zadnji sklop vprašanj je zajemal tudi eno odprto vprašanje.  

Vzorec in vzor enje 

Vzorec je bil namenski: iz celotne populacije smo izbrali namenski vzorec uporabnikov 

storitev referen nih ambulant, saj so ti neposredno udeleženi pri izvedbi obravnavanih 

storitev. V Zdravstvenem domu Ljubljana, ki zajema šest enot (Bežigrad, Center, Moste-

Polje, Šentvid, Šiška, Vi -Rudnik) in ima skupno 43 referen nih ambulant, smo razdelili 602 

vprašalnikov, na katere smo pri akovali 30–40 % stopnjo odzivnosti, kar predstavlja cca. 200 

vrnjenih vprašalnikov. Ciljni anketiranci so tako tisti uporabniki, ki so v asu od 16. junija do 

14. julija 2014 obiskali eno od omenjenih referen nih ambulant. Na tako pridobljenih 

podatkih smo opravili statisti no analizo s programskim paketom SPSS20. Rezultate smo 

predstavili tabelari no in grafi no.  

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

Pri izdelavi magistrske naloge smo izhajali iz naslednjih predpostavk: 

predpostavljamo, da so prou evane sestavine (dimenzije) zadovoljstva klju ne za 

vzpostavitev zaupanja in pozitivne ocene zadovoljstva ter posledi no uspešnega 

zdravljenja uporabnikov referen nih ambulant; 

predpostavljamo, da sta kakovost dela zdravstvenega tima referen nih ambulant in vpliva 

na izboljšan življenjski slog povezana z zadovoljstvom uporabnikov referen nih 

ambulant; 

predpostavljamo, da bodo pridobljeni podatki verodostojni za oblikovanje ocene 

zadovoljstva uporabnikov referen nih ambulant v izbranem najve jem primarnem javnem 

zavodu (Zdravstveni dom Ljubljana) v Sloveniji in da bodo izsledki raziskave uporabni 

tudi za ostale javne zavode v državi; 

predpostavljamo, da bodo naklju no izbrani uporabniki referen nih ambulant pripravljeni 

odgovarjati na anketna vprašanja vestno, iskreno in odgovorno; 

raziskav s podro ja zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev in podro ja kakovosti 

storitev je v slovenskem prostoru malo. 

V magistrski nalogi smo naleteli na naslednje omejitve:  

vzorec je bil namenski;  

nezainteresiranost anketirancev za izpolnjevanje vprašalnikov; 
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omejen as anketiranja na 20 delovnih dni;  

z vidika izbranega primarnega javnega zavoda (Zdravstveni dom Ljubljana) ugotovitev ne 

moremo posploševati na celotno osrednjeslovensko oziroma ljubljansko regijo;  

zadovoljstvo je kompleksen in dinami en koncept ter kot tak neposredno nemerljiv. 

Sestavine zadovoljstva so med drugim tudi odnos, strokovnost in sistem delovanja ter 

organiziranost organizacije (referen ne ambulante). V raziskavi smo poskušali zajeti tudi 

te segmente.; 

kakovost je predstavljena kot nadrejen pojem zadovoljstva, zato je to razumljeno kot 

kazalnik kakovosti; 

literatura o referen nih ambulantah v teoreti nem delu raziskave je zelo omejena, saj je 

zaradi novosti delovanja in organiziranosti edinstvena tako na nacionalnem nivoju kot v 

evro obmo ju.  
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2 TEORETI NI DEL 

V nadaljevanju magistrske naloge smo s pomo jo doma e in tuje literature podrobneje 

analizirali in prou evali referen ne ambulante, vlogo bolnika v sistemu zdravstvenega 

varstva, prou evali povezanost dolo enih dejavnikov z zadovoljstvom uporabnikov v 

zdravstveni dejavnosti in opredelili kakovost storitev v zdravstveni dejavnosti. 

2.1 Primarno zdravstveno varstvo 

Strukturna shema, ki izhaja iz analiz sistemov funkcionalne delitve zdravstvenega varstva, je 

v obliki znane piramide in deli zdravstveno varstvo na ve  nivojev. Tako je najpogostejša 

delitev zdravstvenega varstva na primarno, sekundarno in terciarno raven, obstaja pa še 

ni elna raven, ki jo obravnavajo kot nek odvod primarnega zdravstvenega varstva in ji je 

namenjena promocija zdravja, prepre evanje bolezni, vzajemna pomo , samooskrba in 

podobno. Premik razlaga, da ima tako vsak nivo svoje odgovornosti za dolo en obseg dela 

glede na zna ilnost zdravstvenih problemov, ki ga ozna ujejo tudi izvajalci in organizacijske 

oblike. Pri tem specializirane institucije s subspecializiranimi strokovnjaki, ki so usposobljeni 

za obravnavo relativno redkih in praviloma tehnološko zelo zahtevnih medicinskih posegov, 

zavzemajo zna ilnosti terciarnega nivoja in obvladujejo sorazmerno veliko demografsko 

podro je za obravnavo. Sekundarni nivo zajema specialisti no diagnosti no in terapevtsko 

obravnavo za obmo je, ki zajema od 100.000 do 500.000 uporabnikov. Najnižji in hkrati 

najširši del na zdravstveni piramidi predstavlja primarno zdravstveno varstvo, ki je namenjeno 

posamezniku, družini, lokalni skupnosti in ob ini ter predstavlja od 1 do 50.000 uporabnikov. 

Primarno zdravstveno varstvo lahko izvajajo ljudje sami neposredno preko razli nih oblik 

samoorganiziranosti ali ob podpori zdravnikov splošne in družinske medicine ter drugih 

strokovnjakov, zlasti s podro ja preventivnega zdravstvenega varstva, sociale in podobnega 

(Premik 1995, 14). 

V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/2006) je 

zdravstveno varstvo opredeljeno kot sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, 

ukrepov in storitev za krepitev zdravja, prepre evanje bolezni, zgodnje odkrivanje, 

pravo asno zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih. Poleg tega obsega 

zdravstveno varstvo tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja, s katerimi se zagotavlja 

socialna varnost v primeru bolezni, poškodbe, poroda ali smrti.  

Komadina (1995, 70) opredeli primarno zdravstveno varstvo kot razreševanje glavnih 

zdravstvenih problemov in zagotavlja aktivnosti za promocijo, varovanje in vra anje zdravja. 

Prav tako vklju uje ne le osnovne zdravstvene dejavnosti, temve  tudi druge sektorje in 

aspekte razvoja skupnosti kot so izobraževanje, socialno varstvo, živilsko industrijo, preskrbo 

in podobno. Avtor tudi razlaga, da primarno zdravstveno varstvo koordinira napore vseh 

sektorjev, ki vplivajo na zdravje in življenjski standard ljudi, pri tem pa terja in spodbuja 
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skupno odgovornost in sodelovanje posameznikov ter skupnosti pri na rtovanju, izvajanju in 

nadziranju sistema zdravstvenega varstva ter razporejanju razpoložljivih resursov.  

Po vsebini primarnega zdravstvenega varstva, ki je opredeljena v deklaraciji Svetovne 

zdravstvene organizacije, sprejete v Alma-Ate, izhajajo naslednja na ela (Premik 1995, 14): 

primarno zdravstveno varstvo rešuje zdravstvene probleme posameznikov, družin in 

skupnosti; 

primarno zdravstveno varstvo se izvaja v lokalni skupnosti, kjer ljudje živijo in delajo ter 

mora biti za vse ljudi enako; 

pri na rtovanju in odlo anju o vsebini, obsegu dela in razvoju primarnega zdravstvenega 

varstva, kakor tudi pri odlo anju o zanj potrebnih sredstvih, je udeležba javnosti nujna in 

obvezni pogoj; 

na elo enotnosti zdravstvenega varstva (integrirano reševanje zdravstvenih problemov s 

preventivnega, kurativnega in socialnega vidika) je mogo e le s pomo jo primarnega 

zdravstvenega varstva. 

De Maeseneer (2005, 171) navaja, da bi primarno zdravstveno varstvo lahko opredelili kot 

splošno zdravniško ambulantno obravnavo nediferenciranih bolezni, ki jo nudijo zdravniki ali 

drugi zdravstveni delavci v lokalni skupnosti in do katerih imajo prebivalci neposreden 

dostop. Bistvena zna ilnost primarnega zdravstvenega varstva je tako odzivnost na vse vrste 

zdravstvenih težav v vseh skupinah prebivalcev in je usmerjena predvsem k posameznemu 

bolniku. Avtor poudarja posebno pozornost, ki se posve a skrbi za ogrožene družbene 

skupine kot so ostareli, revni, otroci, žene, etni ne manjšine in kroni ni bolniki ter 

pomembnost odzivnosti, ki temelji na celostni obravnavi bolnika in neomejenem dostopu 

bolnikov do zdravnika splošne medicine.  

Živ ec, Kersnik in Intihar (2004, 145) opredeljujejo družinsko medicino kot temelj 

primarnega zdravstvenega varstva, ki je akademska in znanstvena veda s svojo lastno 

izobraževalno vsebino, z raziskavami, z dokazi podprto klini no dejavnostjo in klini no 

specialnostjo, kjer gre za prvi stik z zdravstveno službo v okviru sistema zdravstvenega 

varstva. Ta svojim uporabnikom zagotavlja odprt in neomejen dostop ter se ukvarja z vsemi 

vrstami zdravstvenih težav, ne glede na starost, spol in druge zna ilnosti obravnavane osebe.  

Da se obravnava bolnikov bistveno razlikuje med primarnim in sekundarnim nivojem glede 

na pristop zdravnika, sta poudarila Poplas Susi eva in Maruši  (2012, 119): »Družinska 

medicina nudi bolnikom oskrbo z manj tehnologije, a z veliko osebnega stika in osebne 

povezanosti z bolniki. Bolnike spremljajo zdravniki skozi njihov življenjski cikel, leta in leta. 

Pri istem bolniku se bolezni skozi obdobja menjavajo, a bolniki ostajajo. V bolnišnicah pa se 

na oddelkih zdravijo ljudje z istimi obolenji, njihove prazne postelje nadomestijo drugi 

bolniki: v bolnišnicah torej ostajajo bolezni, ljudje pa se menjavajo.« 
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V Sloveniji se zaradi pomanjkanja zdravnikov primarno zdravstveno varstvo soo a z izzivi, 

kako obravnavati in zadovoljiti vse ve ja pri akovanja na podro ju akutne, kroni ne in 

preventivne obravnave opredeljenih bolnikov. Zato se je izkazala potreba po novih modelih 

zdravstvene oskrbe, ki bodo uspešni predvsem na podro ju preventive in oskrbi bolnikov s 

kroni nimi boleznimi. Obremenitve zdravnikov naraš ajo glede na vsebino dela in glede na 

število obiskov na dan, primanjkuje jim asa za ustrezno oskrbo kroni nih bolnikov, 

preventivne dejavnosti in akutno obravnavo. Ugotovili so, da bolniki zapustijo ambulanto z 

zelo slabim razumevanjem zdravnikovih navodil, zato ne presene ajo podatki o slabem 

sodelovanju kroni nih bolnikov v procesu zdravljenja (Vodopivec Jamšek 2013, 711–712). 

V današnjem asu se zdravstveni sitem usmerja h krepitvi primarnega zdravstva, kar je zelo 

u inkovito pri ohranjanju in krepitvi zdravja vseh državljanov. Ministrstvo za zdravje 

Republike Slovenije se zaveda, da je obstoje e primarno zdravstveno varstvo nujno treba 

nadgraditi, da bo v prihodnje kos zdravstvenim izzivom. V ta namen so kot eden 

pomembnejših vsebinskih projektov na tem podro ju nastale referen ne ambulante, ki bodo s 

svojo nadgradnjo dela timov družinske medicine, tako v organizacijskem, vsebinskem in 

finan nem vidiku pokazale pot razvoja tega podro ja (Ministrstvo za zdravje Republike 

Slovenije 2011). 

Da je pomembnost primarnega nivoja zdravstvenega varstva v slovenskem prostoru bistvena, 

se zaveda tudi aktualna zdravstvena politika. Pri tem je sledila svetovnim trendom primarnega 

zdravstvenega varstva in pripravila projekt Referen nih ambulant, ki je hkrati edinstven 

primer nadgradnje obstoje ega sistema ter predstavlja pomemben korak v slovenskem 

zdravstvenem prostoru pri oskrbi pacientov na primarnem nivoju. Tako so bile leta 2011 v 

Sloveniji na nivoju splošnega zdravstvenega varstva uvedene prve ambulante, ki so dobile 

status referen ne ambulante ob obstoje ih splošnih in družinskih ambulantah. e se bodo 

izkazale za u inkovite, se bo projekt referen nih ambulant v prihodnosti razširil v vseh 800 do 

900 ambulantah družinske medicine po Sloveniji. Ministrstvo za zdravje pri tem pri akuje, da 

bi uvedba referen nih ambulant pripomogla k razbremenitvi sekundarne ravni, kar bi 

pove alo dostopnost do specialisti nih pregledov in skrajšanje akalnih dob (Eder 2012, 5).  

2.2 Referen ne ambulante družinske medicine (RADM) 

Referen na ambulanta je naziv za ambulanto družinske medicine z dopolnjenim timom 

zdravstvenega osebja. Kot je povzeto po Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije poleg 

zdravnikov in zdravstvenih tehnikov oziroma tehnikov zdravstvene nege spremlja paciente 

tudi diplomirana medicinska sestra, ki prevzema spremljanje parametrov dolo enih kroni nih 

bolezni ter preventivne dejavnosti. Trenutno ima zdravnik zaposleno diplomirano medicinsko 

sestro le za polovi ni delovni as, saj kadrovski in finan ni položaj ne dopuš ata druga e 

(Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije 2011).  
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Referen ne ambulante so tako nova in dopolnjena oblika organizacije dela v dosedanjih 

splošnih ambulantah v okviru primarnega zdravstvenega varstva. Prisotnost diplomirane 

medicinske sestre, ki do sedaj v tim ni bila vklju ena, zajema kompetence spremljanja 

pacientov, predvsem tiste s kroni nimi obolenji, v njen delokrog pa spada tudi preventivna 

dejavnost, ki je bila do sedaj velikokrat pomanjkljiva (Eder 2012, 6).  

Razlogi, ki so zahtevali spremembe v osnovni zdravstveni dejavnosti, so predvsem 

demografske spremembe, ve ja izobraženost in zahtevnost bolnikov, hiter razvoj medicinskih 

smernic in priporo il, veliko število opredeljenih bolnikov na zdravnika in prenos dela s 

sekundarne na primarno raven v Sloveniji. Zaradi njih zdravniki ne morejo ve  celovito 

skrbeti za populacijo, temve  se odzivajo na zahteve bolnikov, s tem pa pada kakovost dela 

(Poplas Susi , Švab in Kersnik 2013, 635–647). 

Iz poro ila Svetovne zdravstvene organizacije je razvidno, da je bilo v letu 2008 kar dve 

tretjini od 57 milijonov smrti zaradi nenalezljivih bolezni, kot so sr no-žilne bolezni, rak, 

sladkorna bolezen in kroni ne plju ne bolezni, zaradi esar so kroni ne nenalezljive bolezni 

vodilni vzrok obolevnosti in umrljivosti po vsem svetu. Med slovenskimi zdravniki družinske 

medicine so izvedli prese no raziskavo, ki je pokazala, da je bilo 47 % obiskov bolnikov v 

ambulanti zaradi akutnih zdravstvenih problemov, 30,5 % pa zaradi kroni nih zdravstvenih 

problemov, kar je potrdilo usmerjenost v akutne obravnave. Zdravniki se pri tem bolj 

posve ajo akutnim obravnavam, saj je potreben as za optimalno oskrbo tolikšnega števila 

bolnikov trikrat daljši od razpoložljivega in jim tako za druge aktivnosti ne ostane veliko asa. 

Ob takšnem pove evanju obsega dela se povpre ni as posveta v ambulanti krajša, kar v 

Sloveniji znaša le 6,9 minut na pacienta in nas to uvrš a med najkrajši as posveta v Evropi 

(Vodopivec Jamšek 2013, 712–713). Tudi evropske študije so pokazale, da je obremenitev 

zdravnikov družinske medicine velika, glede na število obiskov na dan prav tako prednja i 

Slovenija (Poplas Susi  in Maruši  2012, 118). Po podatkih OECD spada Slovenija v skupino 

držav, ki imajo najmanjše število družinskih zdravnikov na 1000 prebivalcev, kar konkretno 

pomeni 0,6 zdravnika na 1000 prebivalcev (podatek od leta 2002 do leta 2008). Razlog za to 

je tudi v trendu nezanimanja za specializacijo iz družinske medicine, kar pomeni, da v 

naslednjem desetletju ne moremo pri akovati izboljšanja stanja glede pove anja števila 

zdravnikov na primarnem nivoju (Poplas Susi , Švab in Kersnik 2013, 636). 

Kakovostna in stroškovno u inkovita obravnava ter zadovoljstvo pacientov v osnovnem 

zdravstvenem varstvu so glavni cilji delovanja referen nih ambulant, kar na nacionalni ravni 

predstavlja boljšo zdravstveno oskrbo prebivalstva in njihovo oceno potreb po zdravstvenih 

storitvah, predvsem glede na spol, starost, incidenco posameznih bolezni in dejavnikov 

tveganja. To pa predstavlja izredni pomen za nadaljnje na rtovanje zdravstvene politike (Eder 

2012, 7).  
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Natan no so dolo ena podro ja, ki se z uvedbo dela referen nih ambulant vzpostavljajo in 

dograjujejo ter predstavljajo osnovne zna ilnosti osnovnega zdravstva (Poplas Susi  in 

Maruši  2012, 119): 

vsebine dela (protokoli vodenja kroni nih bolnikov, vzpostavitev registrov, obsežnejša 

preventiva), 

organizacija dela (delitev aktivnosti in kompetenc, celovita obravnava bolnikov), 

kadrovske strategije (nadgrajen tim z ustrezno delitvijo dela znotraj tima) in 

model pla evanja (treba je predlagati spremembo financiranja, ki sloni na glavarini in 

kakovosti dela). 

Nadgrajeni model obravnave bolnikov, kot ga predstavljata projekt in zasnova dela 

referen nih ambulant, ni kopija drugih modelov ali posledica rezultatov drugih študij, ampak 

lastni koncept, prilagojen zdravstvenemu sistemu, kadru in finan nim zmožnostim (Poplas 

Susi , Švab in Kersnik 2013, 642). Priznanost in prepoznavnost slovenske družinske medicine 

je v svetu in Evropi na visoki ravni, saj so bili narejeni razvojni koraki in napredovanja na 

vseh podro jih, ki so bila neodvisna od politi nih opcij (razvoj kateder, razpon strokovnih 

izobraževanj, izdaja literature in smernic/priporo il, raziskovalna dejavnost), kar daje zahteve 

in možnosti tudi doma emu okolju, da se dokaže kot temeljna stroka zdravstvenega sistema. 

Prav tako pa se je razvijala in krepila tudi veja zdravstvene nege, ki je parirala trendom in 

izzivom izven meja, zato je bilo treba povezati znanje in izkušnje enih in drugih ter 

vzpostaviti nov tim in nov standard dela v družinski medicini (Poplas Susi  2012, 58). 

Referen ne ambulante so zato edinstvene in primer dobre prakse v celotnem evropskem 

prostoru.  

2.2.1 Predstavitev referen nih ambulant in njihov nastanek 

Pobuda za projekt referen nih ambulant družinske medicine se je porodila leta 2008, ko se je 

vabilu po nadgradnji dela v ambulantah družinske medicine odzvala ve ina najvidnejših 

predstavnikov stroke. Na organiziranih okroglih mizah so si zastavljali vprašanja, kako 

razbremeniti zdravnika, ki ima za bolnika premalo asa in je preve  obremenjen z 

administrativnim delom, kako kadrovsko okrepiti tim in oživeti timski pristop dela k celoviti 

obravnavi bolnikov ter kako zadovoljiti pri akovanja na podro jih akutne, kroni ne in 

preventivne obravnave opredeljenih bolnikov (Poplas Susi , Švab in Kersnik 2013, 637). 

Avtorji ugotavljajo, da je glede na dejstvo, da zdravnikov primanjkuje, diplomiranih 

medicinskih sester dovolj in so hkrati po rezultatih tujih študij kompetentne prevzeti dolo ene 

segmente dela v osnovnem zdravstvu. Tako so našli možnost in rešitev za nadgradnjo 

obstoje ega dela ter dvig kakovosti dela, še zlasti za podro je vodenja kroni nih bolnikov in 

preventive.  

Pilotni projekt 40-ih ambulant je bil najprej predstavljen zdravnikom, nosilcem referen nih 

ambulant, a je velik interes kandidatov zahteval prilagoditev projekta – od 122 kandidatov se 
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jih je na projekt prijavilo 107. Projekt je bil nato predstavljen Zavodu za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije in Ministrstvu za zdravje, ki sta ga podprla. Po uspešni vzpostavitvi 

akcijskega plana na Ministrstvu za zdravje so bili leta 2011 izpolnjeni pogoji, da se projekt 

za ne izvajati v praksi. Tako bi lahko vsi zdravniki v družinski medicini pri eli z novim 

konceptom dela do leta 2018 (Poplas Susi , Švab in Kersnik 2013, 638). 

Diplomirane medicinske sestre so ob za etku delovanja referen nih ambulant za ele 

sestavljati sezname kroni nih bolnikov in spremljati kazalnike kakovosti. Medtem ko 

zdravnik vzpostavi register za posamezno kroni no bolezen, diplomirana medicinska sestra z 

uporabo dispanzerske metode dela in z ustrezno informacijsko podporo dopolnjuje registre ter 

sistemati no vodi kroni ne bolnike (Vodopivec Jamšek 2013, 713–715). Zaradi delitve dela je 

bilo treba tudi natan no opredeliti proces dela, zato so s konsenzom strokovnjakov primarne 

in sekundarne ravni nastali protokoli, ki so razmejili pristojnosti zdravnika in medicinske 

sestre ter stopenjski pristop k bolniku (Poplas Susi , Švab in Kersnik 2013, 637–638). Tako 

so nastali protokoli za astmo, KOPB, arterijsko hipertenzijo, sladkorno bolezen, benigno 

hiperplazijo prostate, depresijo, kroni no ledvi no bolezen in koronarno bolezen, ki se že 

izvajajo (predvsem prvi štirje) in uporabljajo v referen nih ambulantah. Protokoli se bodo v 

bodo e še dopolnjevali, tudi na novih podro jih kot so: bole ina v križu, osteoporoza, 

najpogostejše onkološke bolezni (rak dojke, rak plju , limfomi …), ishemi na bolezen srca, 

bolezni š itnice in še nekateri dodatni (Referen ne ambulante 2014). Prav tako pa dajejo 

protokoli velik poudarek usposabljanju bolnika, da postane dejaven partner pri vodenju svoje 

bolezni (Vodopivec Jamšek 2013, 711). 

Referen ne ambulante so pri obravnavi bolnikov izredno dosledne, saj je njihovo delo 

kakovostno in nadzorovano. Odli no so jih sprejeli bolniki, utijo namre  boljšo obravnavo, 

predvsem na podro ju preventivnih presejanj kot tudi pri kontroliranju in spremljanju 

parametrov stabilne kroni ne bolezni. Tako ima zdravnik ve  asa za bolnike, ki se jim je 

kroni na bolezen poslabšala, pa tudi za novo zbolele. Stroka, politika in uporabniki 

vsestransko in brezkompromisno podpirajo referen ne ambulante (Poplas Susi  in Maruši  

2012, 120). 

Pri vrednotenju dela referen nih ambulant pa se redno spremlja tudi kakovost s pomo jo 

kazalnikov kakovosti, ki jih je dolo il Projektni svet in ki spremljajo delo na podro ju 

zadovoljstva, vzpostavljanja registrov in preverjanja zdravstvenih parametrov. Zdravniki in 

diplomirane medicinske sestre delajo v skladu s kazalniki kakovosti, kot so:  

spremljanje kakovosti klini nega dela, 

spremljanje kakovosti preventivnega dela, 

spremljanje kakovosti organizacije. 

V ta nabor spada tudi spremljanje zadovoljstva zaposlenih in bolnikov, ki ga opravijo z 

validiranimi vprašalniki o zadovoljstvu. Spremljanje in doseganje kazalnikov kakovosti bo 

13 



pokazalo dejansko kakovost dela tima v referen ni ambulanti, zato se je v ta namen 

Ministrstvo za zdravje odlo ilo za aplikacijo za centralno poro anje, kjer se bo vsak podatek 

prenesel v spletno aplikacijo in bo dostop pooblaš enim in varnost podatkov zelo natan no in 

jasno dolo en (Poplas Susi , Švab in Kersnik 2013, 638–645). 

Do konca leta 2013 je bilo tako v celotni Sloveniji po enakomerni regijski razpršenosti 

vzpostavljenih 352 referen nih ambulant družinske medicine, od tega v ljubljanski regiji, ki je 

najve ja po velikosti in številu zdravnikov, 93 referen nih ambulant (po podro nih enotah 

ZZZS). Zdravstveni dom Ljubljana beleži 43 referen nih ambulant, ki so bila ustanovljena do 

konca leta 2013 in so bila zajeta v našo raziskavo. Do konca leta 2014 pa je delovalo že 436 

referen nih ambulant na nacionalnem nivoju, od tega v ljubljanski regiji (po podro nih enotah 

ZZZS) 109 ambulant in v Zdravstvenem domu Ljubljana 46 ambulant. 

2.2.2 Organizacija referen nih ambulant in njihove naloge 

Nosilec referen ne ambulante je zdravnik. Timu se je pridružila še diplomirana medicinska 

sestra, ki dela za polovi ni delovni as oziroma eni referen ni ambulanti tako pripada 

polovica diplomirane medicinske sestre, ki svoje delo opravlja samostojno in odgovorno. Od 

nje se, poleg formalnega znanja in veš in, ki jih je pridobila tekom svojega izobraževanja, 

pri akujejo še opravljeni tematsko usmerjeni moduli v okviru projekta in izobraževanja 

referen nih ambulant za im bolj kakovostno obravnavo bolnikov. Njena ordinacija je 

praviloma v bližini ordinacije zdravnika, ki mu organizacijsko pripada (Petek Šter 2012, 95–

96). 

Govc Erženova (2011, 38–43) pri tem izpostavlja pomen in vlogo sodelovanja med 

diplomirano medicinsko sestro in zdravnikom ter pomembnost enakopravnih odnosov znotraj 

tima, ki temeljijo na zaupanju, komunikaciji in sodelovanju, saj se delo v referen nih 

ambulantah razlikuje od dela v drugih ambulantah družinske medicine. Zdravnik še naprej 

opravlja delo na podro ju oskrbe akutno obolelih pacientov in skrbi za kroni ne bolnike, pri 

katerih je prišlo do poslabšanja njihove bolezni, srednja medicinska sestra ali tehnik 

zdravstvene nege pa ostajata z enakimi pristojnostmi in opravljata vsa dela kot do sedaj.  

Pred uvedbo referen nih ambulant je bolnik s kroni no boleznijo prihajal v ambulanto bolj ali 

manj po lastni presoji ali glede na priporo ilo zdravnika ob zadnjem obisku. Ve krat so 

takemu bolniku neustrezno vodili kroni no bolezen, eprav je mogo e prišel v ambulanto 

zaradi drugih težav in razlogov. Za preverjanje pravilne uporabe zdravil in dajanje ustreznih 

napotkov pogosto ni bilo asovne možnosti, kaj šele poglobljene zdravstvene vzgoje. 

Kroni ni bolnik pa poleg zdravljenja z zdravili potrebuje tudi vseživljenjsko oporo 

zdravstvenega osebja, osvajanje veš in in znanja ter ustrezno motiviranost, da postane in 

ostane urejen kroni ni bolnik (Vodopivec Jamšek 2013, 714). 
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V delokrog diplomirane medicinske sestre preide iz delokroga zdravnika tudi izvajanje 

preventivnih pregledov pri opredeljenih osebah ambulante, ki nimajo kroni nih bolezni in so 

stari med 30 in 70 let. Na osnovi pregleda, na katerega jih povabi in ki je usmerjen v 

prepoznavo dejavnikov tveganja za kroni ne nenalezljive bolezni, razvrsti obravnavano 

populacijo v registre zdravih, bolnih in z dejavniki tveganja. Vsem ustrezno svetuje in jih 

glede na njihovo ogroženost za razvoj bolezni ali že prisotno bolezen nadalje obravnava 

samostojno ali pa se posvetuje z zdravnikom in bolnika obravnavata skupaj (Petek Šter 2012, 

96–97). Prav tako izvaja zdravstveno vzgojo in sodeluje z ostalimi strokovnimi sodelavci v 

skrbi za kroni ne paciente tako z urejeno kot z napredujo o boleznijo ter daje informacije o 

poteku in zdravljenju bolezni. Takšna obravnava namenja pacientom ve  asa za ugotavljanje 

njihovih potreb in problemov ter ponuja ve  zadovoljstva. 

Diplomirana medicinska sestra ugotavlja zdravstveno stanje prebivalstva s pomo jo 

pripravljenih vprašalnikov in tako oblikuje registre pacientov. Osebe, ki so uvrš ene v register 

pacientov s pove anim tveganjem za bolezni, nadalje v ambulanti pogosteje naro ajo na 

kontrolne preglede in spremljajo njihovo sodelovanje. Kroni ne bolnike pa, glede na 

urejenost njihove bolezni, naro ajo na kontrolne preglede v dolo enih asovnih intervalih. Ko 

bolnik akutno zboli ali se njegova kroni na bolezen poslabša, še vedno najprej obiš e 

zdravnika, medtem ko urejene kroni ne paciente lahko v celoti vodi diplomirana medicinska 

sestra, zdravnik pa ob tem poskrbi le za predpisovanje receptov (Eder 2012, 8). Zdrave 

paciente diplomirana medicinska sestra ponovno povabi na preventivni pregled ez pet let, 

osebe z dejavniki tveganja po enem letu. Osebe, pri katerih prepozna verjetno kroni no 

bolezen, pa napoti k zdravniku in bolnika v nadalje vodita skupaj (Petek Šter 2012, 97). 

Pomembnost protokola vodenja bolnika s kroni no boleznijo daje poudarek na 

usposobljenosti bolnika, da postane aktivni partner pri vodenju svoje bolezni. Diplomirana 

medicinska sestra ima pri tem veliko vlogo, od reševanja zdravstvenih problemov do 

usposabljanja in u enja potrebnih veš in za posamezno kroni no bolezen ter dajanja opore pri 

obvladovanju ustvenih odzivov, medtem ko je zdravstveno-vzgojno delo usmerjeno 

individualno glede na bolnikove zmožnosti, prioritete in motivacijo (Vodopivec Jamšek 2013, 

715). 

Vloga diplomirane medicinske sestre kroni nega pacienta v referen ni ambulanti zajema 

skupinsko zdravstveno-vzgojno obravnavo pacientov s sorodnimi znaki kroni nih obolenj, 

med katere spadajo (Referen ne ambulante družinske medicine 2014): 

svetovanje in u enje o zdravem življenjskem slogu, 

svetovanje in u enje o zdravi prehrani, 

svetovanje in u enje o osebni higieni, 

svetovanje o gibanju, 

svetovanje in u enje o pravilnem na inu uporabe zdravil (pršilniki, inzulin …), 

pouk samovodenja kroni ne obstruktivne plju ne bolezni, 
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poro anje diplomirane medicinske sestre zdravniku o rezultatih izvedenih preventivnih 

obravnav s presejanjem in svetovanjem ter seznanitev z vodenjem registrov, 

poro anje diplomirane medicinske sestre o prvih in kontrolnih obravnavah kroni nih 

pacientov, 

poro anje o izvedenih zdravstveno varstvenih edukacijah in svetovanjih, 

analiza opravljenega dela. 

Diplomirana medicinska sestra ima vse pristojnosti srednje medicinske sestre, doda se še: 

branje o predpisanih/izdanih medicinsko tehni nih pripomo kih, 

branje podatkov o zdravilih, 

branje podatkov o nose nicah. 

Ker je bilo delovanje referen nih ambulant in delo diplomiranih medicinskih sester novost v 

slovenskem prostoru, so se za vse diplomirane medicinske sestre organizirala enotna 

izobraževanja s podro ja spremljanja urejene kroni ne bolezni in preventivnega presajanja 

(Vodopivec Jamšek 2013, 715). Za samo delo v referen nih ambulantah imajo diplomirane 

medicinske sestre dovolj strokovnega znanja, ki ga pridobijo s fakultetnim izobraževanjem za 

izbrani poklic. Za dodatna znanja pa so vzpostavljeni izobraževalni moduli, usmerjeni v 

specifiko posameznih bolezni in delom v referen ni ambulanti, ki jih redno obiskujejo in se 

izobražujejo (Eder 2012, 8). Znanje in veš ine, ki jih pridobijo na usmerjenih modulih, 

predstavljajo podlago za za etek dela v referen ni ambulanti, eprav jih velika ve ina vsaj v 

za etku potrebuje intenzivnejše sodelovanje in konzultacije z zdravnikom ob primeru bolnika, 

ki diplomirani medicinski sestri pomagajo k dosegu popolne kompetentnosti za podro je 

njenega delovanja (Petek Šter 2012, 101). 

Le tako usposobljena medicinska sestra suvereno obvladuje zdravstveno vzgojo in vodenje 

kroni nih bolnikov, saj je sposobna usposobiti bolnika za sodelovanje pri obvladovanju 

bolezni, prepoznave zapletov bolezni in zdravljenja, medtem ko zdravnik še naprej ostaja 

vodja tima in je odgovoren za ustrezno postavitev diagnoz, zdravljenje osnovne bolezni z 

zdravili ter sodelovanje s klini nimi specialisti (Petek Šter 2012, 102). 

Pogoj za razporeditev diplomirane medicinske sestre v referen no ambulanto so vsaj tri leta 

delovnih izkušenj v osnovni zdravstveni dejavnosti. Na ta na in se od diplomiranih 

medicinskih sester pri akuje suvereno izvajanje njihovega dela, vklju evanje v nove naloge in 

konstruktivno oblikovanje modela preventivne obravnave ter obravnave pacientov s 

kroni nimi boleznimi po protokolu. Od tega, kako uspešne bodo te ambulante in diplomirane 

medicinske sestre v njih, bo kasneje odvisen prenos takšnega na ina dela na vse ambulante 

družinske medicine. Pri tem je potreben tudi usklajen in postopen prevzem aktivnosti z 

rednim spremljanjem delovne obremenitve tako tehnika zdravstvene nege kot diplomirane 

medicinske sestre v timu družinske medicine (Ponikvar Žlahti  in Vidmar 2011, 90).  

16 



Ustrezno strokovno usposobljena in motivirana medicinska sestra je v družinski medicini 

sposobna pove ati kakovost in obseg nege ter oskrbe pacientov in s tem omogo iti tudi boljše 

finan no poslovanje ambulante, bodisi v javnem zavodu ali pri zasebniku. Kot taka je 

nepogrešljiva in enakopravna sodelavka zdravniku na svojem strokovnem podro ju 

(Referen ne ambulante družinske medicine 2014).  

Osnovo nadzora kakovosti dela referen nih ambulant predstavlja spremljanje, doseganje in 

poro anje o kazalnikih kakovosti, kot tudi dolžnost ZZZS za pla evanje storitev. Dinamiko in 

obseg poro anj potrdi Projektni svet pri Ministrstvu za zdravje, ki je odgovoren za referen ne 

ambulante (Poplas Susi  in Maruši  2011, 15–16). 

Vpliv na spremembo življenjskega sloga pacientov 

Pacienti v današnjem asu postajajo vse bolj obveš eni o svoji bolezni, zato so tudi bolj 

zahtevnejši, saj želijo biti o svoji bolezni dobro informirani, želijo vedeti še ve  in imeti vpliv 

na zdravljenje ter tako skupaj z zdravnikom sodelovati pri zdravljenju. Referen ne ambulante 

odli no poskrbijo za bolnike in s preventivno dejavnostjo vzdržujejo zdravje in ne 

zdravljenje, zato so dobra naložba v zdravje prebivalcev Slovenije (Poplas Susi , Švab in 

Kersnik 2013, 636–640). 

Strokovno svetovanje ustrezno usposobljenih zdravstvenih delavcev in partnerski odnos med 

njimi in bolnikom je klju nega pomena za zagotovitev dolgoro nih u inkov zdravega 

življenjskega sloga, saj gre za spreminjanje nezdravih življenjskih navad, kjer uspeh ne pride 

ez no . Ugotovljeno je bilo, da so pacienti s kroni nem obolenjem dobro seznanjeni s svojo 

boleznijo in dejavniki tveganja, ki pospešujejo nastanek in razvoj bolezni, a je kljub temu še 

veliko pacientov, ki v prid zdravja niso spremenili svojega življenjskega sloga. Nekateri 

pacienti so tudi prepri ani, da je ve ino kroni nih bolezni mo  pozdraviti z ustrezno terapijo, 

kar pri akujejo od zdravstvenih delavcev, a brez spremembe življenjskih navad žal ni možno 

obvladovanje bolezni. Pacient mora spoznati in se nau iti številna dejstva: da ni enega samega 

vzroka za razvoj bolezni, zato tudi ne moremo vseh odstraniti; da pri mnogih kroni nih 

boleznih sodelujejo isti dejavniki tveganja; potek bolezni je velikokrat prikrit in jih zato tudi 

težko diagnosticiramo, e jih ne iš emo s preventivnimi pregledi in specifi nimi programi. 

Kljub vsemu pa moramo paciente seznaniti, da so bolezni ob pravilnem vodenju obvladljive, 

predvsem pa prepri ljive (Bizjak 2010, 7). 

Delo diplomirane medicinske sestre temelji na u enju pacienta zdravega življenjskega sloga 

in ohranjanja zdravja, kar v današnjem asu zahteva veliko sposobnost in motivacijo 

posameznika, ki želi svoj življenjski slog spreminjati na bolje (Štemberger Kolnik in Klemenc 

2010, 5–6). Za prepre evanje zdravstvenih težav je pomembno ravnovesje med delovnimi 

obremenitvami, sproš anjem in pridobivanjem psihofizi ne vzdržljivosti. Dejavniki tveganja, 

kot sta kajenje in alkohol, so lahko povzro itelji velikih zdravstvenih težav. Tudi nepravilna 
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prehrana je lahko vzrok težav s preveliko telesno težo in s tem posledi no povišano 

vrednostjo krvnega pritiska, holesterola, sladkorja v krvi in diabetesa. Redna športna 

dejavnost je pomemben dejavnik pri prepre evanju bolezni ter upo asnitvi zmanjšanja 

delovne sposobnosti (Škrbina, Skela Savi  in Zurc 2010, 248).  

Merrelova (2010, 70–78) pojasni tudi pomen izvajanja promocije zdravja pri vsakodnevnem 

delu medicinskih sester, še posebej na primarni ravni zdravstvenega varstva, ki je klju no 

okolje za spodbujanje zdravega življenjskega sloga. Ker je ambulanta za ve ino ljudi prva 

to ka, kjer se sre ajo z zdravstveno dejavnostjo, je pomembno, da imajo dober dostop do 

zdravstvenih storitev in da so pri upravljanju s svojim zdravjem im bolj samostojni.  

Tudi Bahunova (2011, 363) navaja, da kadarkoli se v življenju posameznika zgodi nekaj, kar 

mo no vpliva na življenje ali na njegovo zdravstveno stanje, so ljudje bolj dojemljivi za 

spremembe življenjskega sloga in medicinske sestre imajo pomembno vlogo pri ozaveš anju 

in informiranju.  

Medicinske sestre imajo strokovno znanje in ustrezne kompetence, kakor tudi veš ine in 

spretnosti, za vplivanje na na in življenja in spremembo življenjskih navad, kot so ustrezna 

zdrava prehrana, telesna dejavnost, osebna higiena, dihanje in podobno. Prav tako znajo 

prepoznati primanjkljaje samooskrbe, kjer je njihova naloga svetovati in na rtovati posege 

zdravstvene nege ter vodenje teh procesov. Da bo pacient dobil kakovostno in varno celostno 

zdravstveno oskrbo, ki bo sledila njegovim željam in potrebam, morajo medicinske sestre 

skupaj z drugimi zdravstvenimi strokovnjaki ustvariti uspešen zdravstveni tim za celovito 

obravnavo kroni nega bolnika (Bizjak 2010, 8). 

Pomo  celotnega tima je zelo pomembna, še posebno ko gre za spreminjanje ustaljenih navad 

bolnika. Pri tem mora delovati individualno glede na bolnika in mu pomagati, še posebno, ko 

si spremembe resni no želi sam bolnik. V pomo  je lahko na rt sprememb, ki ne zajema samo 

deljenja nasvetov, ampak predvsem usmerjanje bolnika k odkrivanju zanj najustreznejših 

na inov zdrave spremembe življenjskega sloga. Ena takih sprememb, ki je sicer najtežja, je 

sprememba prehrane, saj predstavlja navado, ugodje in ima socialno komponento (Kersnik 

2010, 13).  

2.2.3 Vloga timskega dela v referen nih ambulantah 

Kralj (2003, 16) definira tim na naslednji na in: »Tim je skupina posameznikov, ki delajo 

skupaj pri uresni evanju dolo enega skupnega cilja. Za lane tima je zna ilno, da sodelujejo 

pri odlo anju in si pomagajo pri uresni evanju ciljev.« Marzidovšek (2003, 8) pa v svojem 

delu pojasni: »Timsko delo je specifi na delovna oblika, ki naredi posameznikove možnosti 

koristne, ker se kombinirajo z drugimi, slabosti pa se kompenzirajo. Time je smiselno 

oblikovati takrat, ko delovne naloge presegajo razpoložljive sposobnosti in jih je bolje rešiti le 
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s skupnimi napori. Uspešni so takrat, ko nam uspe združiti v skupen delovni napor razli ne 

izkušnje in sposobnosti. Pri tem gre za nove in kompleksnejše naloge.« 

Praper (2001, 28) opredeljuje timsko delo kot skupinsko delo samostojnih lanov, kjer vsakdo 

s svojim specifi nim znanjem odgovarja za svoje odlo itve, ki pa so podrejene skupnemu 

cilju v okviru dolo ene naloge. V uspešnem timu delujejo horizontalni odnosi, ki temeljijo na 

jasni osebni in strokovni identiteti vsakega lana, kjer prevladujejo povezanost in nujnost, da 

se ohrani in uporabi specifi na razli nost lanov.  

V zdravstvu se sre ujemo s tremi vrstami timov, razlaga Zaletelova (1999, 327–32). V 

zdravstveni tim so vklju eni zdravniki, medicinske sestre, zdravstveni tehniki; lahko ga 

uvrš amo v multidisciplinarni tim. Negovalni tim tvorijo medicinske sestre in zdravstveni 

tehniki – govorimo o horizontalni povezanosti med lani tima. Tak tim je lahko opredeljen 

tudi kot monodisciplinarni tim. V interdisciplinarnem timu poleg zdravstvenih delavcev 

sodelujejo še strokovnjaki drugih strok: klini ni psihologi, laboranti, socialni delavci … 

Ker je diplomirana medicinska sestra novost v timu družinske medicine, jo je treba primerno 

predstaviti pacientom in s tem vzpostaviti zaupanje pri pacientu. Pacient dobi iz rpne 

informacije, kako obvladati dejavnike tveganja, kaj storiti, e se bolezen poslabša in kakšnega 

pomena je zdrav življenjski slog. S tem je zagotovljen druga en in kompleksnejši na in 

timske obravnave pacienta, kar pomembno vpliva na kakovostno obravnavo pacientov (Eder 

2012). 

Medicinske sestre in zdravniki najpogosteje sodelujejo v zdravstvenem timu, zato je njihovo 

dobro medpoklicno sodelovanje zelo pomembno za kakovostno zdravstveno obravnavo ter za 

zadovoljstvo pacientov, zaposlenih in vodilnih v zdravstveni obravnavi. Prav tako je njihovo 

sodelovanje pomembno za ve ji ugled obeh poklicnih skupin v strokovni in splošni javnosti 

ter za ve je zaupanje prebivalcev v naš zdravstveni sistem (Klemenc 2006, 43–47). 

Kersnik (2014) poudarja nujnost timskega sodelovanja pri dispanzerskem na inu dela, kar za 

zdravstvene delavce pomeni delitev dela in tesno sodelovanje z ostalimi službami, predvsem s 

patronažno medicinsko sestro. Skupinska obravnava bolnikov ima svoje prednosti pri 

boleznih in stanjih, ki terjajo spremembo na ina vedenja (kajenje, debelost, alkoholizem, 

sladkorna bolezen, hipertenzija, psihi ne bolezni in drugo). Pomembno je tudi sistemati no 

izvajanje ukrepov, kar pove a kakovost obravnave pacientov.  

Ederjeva (2012, 7) poudarja, da so referen ne ambulante pomemben napredek v timski 

obravnavi pacientov, kar nudi pove ano dostopnost prebivalcev do kakovostne in varne 

obravnave, z ustrezno organizacijo dela pa kasneje tudi skrajšanje akalnih dob na 

sekundarnem nivoju.  
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2.3 Vloga bolnika v sistemu zdravstvenega varstva 

Kroni ni pacienti so v skrbi za zdravstveno stanje samostojni. Prevzemajo velik del 

spremljanja urejenosti bolezni, ukrepanje v urejenem stanju bolezni in ukrepanja v primeru 

poslabšanja. Uspeh zdravljenja je pogosto povsem odvisen od sodelovanja pacienta v procesu 

zdravljenja. Pacienta je zato treba vklju iti kot partnerja, ki mora od nas pri akovati in prejeti 

popolno zaupnost. Vklju evanje pacienta v proces zdravljenja pomeni, da zna spremljati 

ustrezne pokazatelje bolezenskega stanja, da zna reagirati ob manjšem poslabšanju in 

pravo asno prepoznati, kdaj zares potrebuje zdravstveno pomo . Samo dobro pou en in 

motiviran pacient se lahko vklju uje v proces zdravljenja, kar pomeni aktivno vlogo v skrbi 

za lastno zdravje, pri emer so upoštevane njegove potrebe, želje, sposobnost samooskrbe in 

kakovost njegovega življenja (Kersnik 2010, 11).  

Sveticova (1993, 480–486) pravi, da bi lahko na splošno uporabnika zdravstvenih storitev 

primerjali z uporabnikom v kateri koli drugi dejavnosti, le da so nekatere posebnosti 

njegovega vedenja tu še bolj izrazite. e bolnik slabo pozna svoje dejansko stanje, je kot 

povpraševalec po zdravstvenih storitvah v svojih odlo itvah omejen, še posebej, e slabo 

pozna u inke posameznih medicinskih posegov in storitev. Ko se odlo i, da poiš e zdravniško 

pomo , je obi ajno v stanju, ki mu dovoljuje le iskanje najbližje in najhitrejše rešitve. 

Povpraševanje posameznika je predvsem omejeno na njegovo odlo itev, da poiš e zdravniško 

pomo , medtem ko so vsi nadaljnji postopki in zdravljenje prepuš eni zdravstvenim 

delavcem.  

Berry in Bendapudi (2007, 114) opisujeta delovanje zdravstvenega osebja v specifi nih 

okoliš inah, saj to mora pomagati pacientom pri njihovih fizi nih in psihi nih potrebah na 

primeren in human na in, eprav so okoliš ine pogosto vse prej kot idealne. Uporabniki 

storitev so po navadi bolni in pod stresom in tovrstne okoliš ine lahko povzro ijo, da so ti še 

bolj ustveni, zahtevni, ob utljivi in odvisni od drugih, kar pogosto predstavlja naporno delo 

zdravstvenega osebja.  

Zdravstvena storitev je obi ajno zelo kompleksna in divergentna. Vsak pacient je namre  

svojstven primer, pa vendar je lahko zdravnikova storitev takšna, da so razli ni pacienti 

razli no zadovoljni. Pri trajnejšem odnosu z izvajalci storitve se pogosto zgodi, da si 

odjemalci psihološko lastijo osnovne elemente storitev, kar med drugim dokazujejo z 

lastniškim izražanjem v pomenu »moj zdravnik, moj advokat« (Snoj 2000, 41). Zlasti pri 

strokovno zahtevnih vrstah storitev je zna ilen visok delež »kakovosti zaupanja«, kjer gre za 

tiste zna ilnosti storitev, ki jih odjemalci težko ocenijo ali pa jih sploh ne morejo oceniti niti 

po uporabi (Snoj 2000, 161).  

Pri na rtovanju sprememb in izboljšav v zdravstvu moramo nujno upoštevati mnenja 

bolnikov, pravi Kersnik (2003, 9), saj njihovo vklju evanje v potek oskrbe pomembno vpliva 

na izid zdravljenja, kar izboljša tako strokovne izide (boljše zdravstveno stanje, boljša 
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urejenost kroni ne bolezni) kot tudi družbene izide (ve je zadovoljstvo) in gospodarske izide 

(manjša uporaba zdravstvene službe, uporaba cenejših storitev in zdravil).  

2.4 Predstavitev Zdravstvenega doma Ljubljana 

Ustanovitelj javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana je Mestna ob ina 

Ljubljana, ki je 22. novembra 1967 dobila ustanoviteljske pravice do javnega zavoda 

Zdravstveni dom Ljubljana, ki je pooblaš en za izvajanje primarne zdravstvene dejavnosti za 

vse prebivalce Mestne ob ine Ljubljana in v skladu s pravili obveznega zdravstvenega 

zavarovanja za prebivalce ostalih ob in, pravnih naslednic mesta Ljubljana.  

Zavod izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni s 7. lenom Zakona o 

zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 65/1997), zlasti pa: 

organizira preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva, 

nujno medicinsko pomo , 

splošno medicino, 

zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, 

patronažno varstvo in laboratorijsko ter drugo diagnostiko, 

izvaja in zagotavlja družinsko medicino, 

preventivno in kurativno zobozdravstvo vseh skupin prebivalcev, 

medicino dela, 

fizioterapijo in rehabilitacijo, 

specialisti no ambulantno dejavnost za podro ja, ki niso vezana na bolnišni no 

zdravljenje, v skladu z mrežo in potrebami javne zdravstvene službe Mestne ob ine 

Ljubljana.  

Poslanstvo ZD Ljubljana je, da je odprt, dinami en in v razvoj osnovnega zdravstvenega 

varstva usmerjen zavod, ki uporabnikom storitev zagotavlja kakovosten in asovno optimalen 

dostop do zdravstvenih storitev. Poslanstvo je tudi zdraviti v okviru doktrine in etike 

zdravstva tako v Mestni ob ini Ljubljana kot širše (Zdravstveni dom Ljubljana b. l.). 

Vrednote, h katerim so zavezani, so (Zdravstveni dom Ljubljana b. l.): 

visoka raven kakovosti zdravstvene oskrbe pacientov, 

dostopnost do zdravstvenih storitev, 

varnost pacientov in zaposlenih, 

vlaganje v prenove objektov, sodobno opremo in aparature, 

motivacija in stimulacija zaposlenih, 

izobraževanje na vseh ravneh. 
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Vizija zavoda se kaže v želji, biti v slovenskem zdravstvenem prostoru prepoznaven po 

odli nosti, kakovosti in zglednem odnosu do dela, razvoja in zadovoljstva uporabnikov 

storitev.  

Zavod ZD Ljubljana opravlja tudi znanstveno-raziskovalno delo s podro ja primarnega 

zdravstvenega varstva in ima status u nega zavoda za dijake in študente ter status za 

opravljanje strokovnih izpitov za dolo ene zdravstvene poklice. 

Zdravstvena dejavnost v ZD Ljubljana se opravlja v sedmih organizacijskih enotah: Bežigrad, 

Center, Moste-Polje, Vi -Rudnik, Šiška, Šentvid in Splošna nujna medicinska pomo  

(SNMP). Konec leta 2013 je bilo zaposlenih 1.424 delavcev, medtem ko jih je bilo konec leta 

2014 zaposlenih 1.416 delavcev (Zdravstveni dom Ljubljana 2015). 

V ZD Ljubljana je bilo v letu 2013 zabeleženih 2.593.469 obiskov, v letu 2014 pa že 

2.626.766 obiskov. Zdravstveni dom oskrbuje pretežno prebivalce mesta Ljubljana (280.000), 

eprav je bilo v letu 2013 v zavodu opredeljenih 448.584 zavarovanih oseb oziroma pacientov 

(Zdravstveni dom Ljubljana 2014a). V letu 2014 se je v povpre ju pridružilo 5000 novih 

pacientov, kar predstavlja indeks pove anja preko 1,2 % opredeljenost in obiskov na letnem 

nivoju (Zdravstveni dom Ljubljana 2015).  

Iz letnega poro ila Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2013 (ZD Ljubljana 2014a) lahko 

razberemo, da rezultati dela diplomiranih medicinskih sester v referen nih ambulantah kažejo, 

da je bilo za obdobje od junija 2012 do konca leta 2013 v 43-ih ambulantah od 10.001 

presejanj najdenih 1.111 (10,1 %) kroni nih bolnikov, 8.260 (75,1 %) bolnikov z dejavniki 

tveganja in 1.630 (14,8 %) pacientov brez dejavnikov tveganja oziroma zdravih. Od tega je 

bilo s preventivnim presejanjem pri 1509 pacientih najdenih 96 (6,4 %) pacientov z astmo, 

216 (14,3 %) pacientov s KOPB, 425 (28,2 %) pacientov s sladkorno boleznijo, 87 (5,8 %) 

pacientov s sr no žilno boleznijo, 627 (41,6 %) pacientov s hipertenzijo in 58 (3,8 %) 

pacientov z depresijo (Zdravstveni dom Ljubljana 2014a).  

Analiza podatkov registrov iz Letnega poro ila za leto 2014 (Zdravstveni dom Ljubljana 

2015) pa razkrije, da je bilo v mesecu decembru 2014 v referen ne ambulante v okviru 

Zdravstvenega doma Ljubljana vklju enih že 84.120 pacientov, od katerih jih je imelo 41,3 % 

kroni no obolenje. Na letni ravni pomeni porast kroni nih bolezni za 13,1 %. V letu 2014 je 

tako bilo opravljenih 8.833 presejanj, v okviru katerih je bilo najdenih 774 kroni nih bolnikov 

(8,8 %), 6.876 pacientov z dejavniki tveganja (77,8 %) in 1.183 pacientov brez dejavnikov 

tveganja (13,4 %). Najpogostejše kroni no obolenje je po podatkih za leto 2014 arterijska 

hipertenzija s 3.215 pacienti (48,5 %), sledila je sladkorna bolezen s 789 pacienti (15,1 %), 

pacientov z astmo 395 (8,8 %), benignim pove anjem prostate in depresijo 2.214 pacientov 

(6,4 %), pacientov s koronarno boleznijo 1.974 (5,7 %), z osteoporozo 1.769 pacientov 

(5,1 %) in najmanjši delež je pripadal bolnikom KOPB, ki jih je 174 (4,0 %).  
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Podatke o skupnem število vseh registriranih kroni nih pacientov, obolelih za dolo eno 

boleznijo, in njihov delež do konca leta 2014, kar predstavlja vse paciente, vklju ene v 

referen ne ambulante ZD Ljubljana, predstavljamo v naslednji preglednici 1.  

Preglednica 1: Število vseh registriranih kroni nih pacientov, obolelih za dolo eno 
boleznijo, in njihov delež do konca leta 2014 

 število registriranih 
pacientov 

delež registriranih 
pacientov (v %) 

astma 3.066  3,6 

KOPB 1.401 1,7 

arterijska hipertenzija  16.837 20,0 

benigno pove anje prostate 2.214  2,6 

depresija 2.214  2,6 

osteoporoza 1.769  2,1 

sladkorna bolezen 5.236  6,2 

koronarna bolezen 1.974  2,4 

VIR: Zdravstveni dom Ljubljana 2015. 

2.5 Zadovoljstvo uporabnikov s kakovostjo zdravstvenih storitev 

Zdravstvene ustanove imajo za najpomembnejši cilj svojega delovanja zadovoljitev potreb 

svojih primarnih uporabnikov – pacientov. Po navadi imajo ti že svoje predstave o tem, 

kakšno zdravstveno oskrbo si želijo in na kakšen na in bi jo naj dobili. Zato je za udejanjanje 

poslanstva zdravstvene ustanove vsekakor treba upoštevati mnenja tako potencialnih kot tudi 

sedanjih uporabnikov. Njihovo zadovoljstvo se izraža kot pomemben izid oskrbe, kot dejstvo, 

do kakšne mere so bile njihove želje in potrebe uresni ene (Kersnik 1999, 389).  

Uporabniki zdravstvenih storitev so zadovoljni z zdravstveno oskrbo, kadar ta temelji na 

razumevanju, odkritosti in zaupanju, poudarjajo ameriški strokovnjaki in opozarjajo, da naj bi 

bil zdravstveni sistem tako usmerjen, da bo te vrednote podpiral in jih vzdrževal (Stock 

Keister idr. 2004).  

Stopnja zadovoljstva pacientov je poleg želenega merjenja izida tudi legitimen na in merjenja 

kakovosti, opisujejo Levine, Plume in Nelson (1997) in opomni, da naraš ajo a stopnja 

zadovoljstva pacientov pomeni tudi boljšo pripravljenost in sodelovanje pacientov v 

postopkih zdravljenja ter pove uje ob utek izvajalcev storitev, da so delo dobro opravili. 

Kersnik (2001a, 9) v svoji disertaciji navaja, da je zadovoljstvo pomemben izid oskrbe 

pacientov, ki kaže, do kakšne mere so bile uresni ene želje in potrebe pacientov ter dodaja, da 

ga lahko uporabljamo kot enega izmed kazalnikov kakovosti dela, pri emer je treba 

upoštevati vplive raziskovalne metodologije, lastnosti pacientov, lastnosti zdravnikov in 

drugega osebja ter lastnosti ambulante.  
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Stagliano, Cloutier in Richards (1993, 32) menijo, da postaja zadovoljstvo porabnikov 

zdravstvenih storitev v zdravstvenih krogih naprednejših sistemov vse pomembnejša tema kot 

odgovor izvajalcev na o itke zdravstvenih oblasti, in sicer da so pacienti preve  zapostavljeni 

in se jim ne posve a dovolj potrebne pozornosti. Pri tem dodajajo, da so porabniki storitev v 

zdravstvu od izvajalcev mo no odvisni, njihova izbira je omejena in temelji na popolnem 

zaupanju, od katerega je tudi odvisna najve ja vrednota ljudi – zdravje in ne nazadnje tudi 

življenje. Ker je zdravstvo za porabnike kot neposredne prejemnike ob utljiva dejavnost, je 

treba njihovo mnenje še toliko bolj upoštevati.  

Kersnik (1999, 391) ugotavlja, da nekatere lastnosti pacienta pomembno vplivajo na stopnjo 

zadovoljstva. Navaja, da praviloma zaznamo manjše zadovoljstvo pri mladih pacientih, 

moških, pri mestnih ljudeh, pri ljudeh z višjo stopnjo izobrazbe, pri pacientih, ki so prej 

redkeje obiskovali zdravnika in pri pacientih z znaki duševnih motenj. Hkrati pa pogoji za 

delo (dostopnost, videz prostorov, oprema ambulante) in izvedba posameznih postopkov 

oskrbe (prijaznost, pozornost, povezanost, sporazumevanje, naklonjenost, strokovna 

usposobljenost) odlo ilno vplivajo na pacientovo mnenje, še posebej, e se zadovoljstvo 

zrcali v lu i kon nega izida oskrbe (spremenjeno zdravstveno stanje ali bolj neposredni izidi). 

V družinski medicini so tako pomembne prvine kakovosti in s tem zadovoljstva pacientov, 

kot so stalnost, dostopnost, razpoložljivost, dobri medsebojni odnosi, povezanost med 

zdravnikom in pacientom ter njuno sporazumevanje. Izrednega pomena je as, ki ga zdravnik 

nameni pacientom, saj so ti bolj zadovoljni, e jim zdravnik med posvetom nameni ve  asa.  

2.5.1 Pomembnost / koncept zadovoljstva 

»Zadovoljstvo je izraženo uporabnikovo dojemanje lastne izkušnje z zdravstveno oskrbo, s 

posameznim postopkom, s posameznim izvajalcem, z zdravstveno ustanovo v celoti ali 

njenim delom in s sistemom zdravstvenega varstva.« (Kersnik 1999, 390) 

Musek Lešnik (2007, 21) opredeli zadovoljstvo kot ustveni odgovor na uporabnikovo 

izkušnjo, ki se razvije kot posledica primerjave predhodnih pri akovanj in doživete izkušnje, 

kakor tudi brez primerjave s pri akovanji. Zadovoljstvo se lahko prepleta s konkretno 

izkušnjo, lahko pa se navezuje na širši ob utek splošnega zadovoljstva. Pri tem je uporabnik 

na splošno zadovoljen s storitvami in odnosom, v katerem je sam soudeležen. Avtor doda, da 

je splošno zadovoljstvo posledica ve  posameznih pozitivnih izkušenj in ne samo rezultat 

enega samega dogodka.  

Pomembna je razlika med zadovoljstvom in pomenom zadovoljstva, ki sta odvisna od stanja 

zdravja oziroma vrste bolezni pacienta, razlaga Linder-Pelz (1982 v Skela Savi  2002, 1451). 

Hkrati avtor razloži, da neugoden potek bolezni in slaba odzivnost bolezni na zdravljenje 

lahko vplivata na stopnjo pacientovega zadovoljstva.  
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Tudi esen (2003, 198–199) opredeli zadovoljstvo bolnikov kot lai no kakovost, ki temelji na 

skladnosti med pri akovanjem bolnika glede zdravstvene oskrbe in resni nostjo, kot jo sam 

dojema in doživlja. To se kaže v obliki zadovoljstva ali nezadovoljstva z zdravstvenim izidom 

in z odnosi med njimi ter izvajalci v asu zdravljenja. Opiše tudi, kako bolniki z lastnimi 

subjektivnimi merili ocenjujejo nezdravstvene vidike zdravstvene oskrbe, kot so akanje v 

ambulanti, nepri akovane bole ine, prijaznost in zavzetost zdravstvenega osebja, 

organiziranost dela, možnost sodelovanja in soodlo anja pri zdravljenju, zaupanje v 

zdravnika, spoštovanje njihovega dostojanstva, nepri akovani stroški zdravljenja ipd. 

Izpostavi tudi zadovoljivo zdravje prebivalstva, ki odraža družbeno kakovost in je pomemben 

socialno-ekonomski dejavnik vsake družbe, zato je v javnem zdravstvenem interesu, da imajo 

vsi ljudje pravi en dostop do najvišje dosegljive zdravstvene oskrbe, s katero bi bili 

zadovoljni.  

Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev je temeljna pomembnost pri merjenju 

kakovosti storitev v zdravstvu, saj daje pomembne informacije o uspešnosti izvajanja storitev, 

ki so povezane z uporabnikovimi vrednotami in pri akovanji, razlaga Donabedian (1985 v 

Zrimšek 2006, 62) ter opozarja, da je merjenje zadovoljstva pomembno orodje za raziskavo, 

izvajanje in planiranje storitev v zdravstvu.  

2.5.2 Dimenzije zadovoljstva in dejavniki, ki vplivajo nanj  

Ker je natan en koncept pacientovega zadovoljstva pomanjkljiv, je treba uporabiti razli ne 

pristope in modele za dolo anje najpomembnejših podro ij, ki vplivajo na zadovoljstvo, 

pojasnjujejo v svoji raziskavi Johansson, Oléni in Fridlund (2002). Ta podro ja bi naj 

zajemala fizi no okolje, komunikacijo, informiranje, sodelovanje, medosebne odnose, 

medicinsko-tehni no usposobljenost ter organiziranost zdravstvenega varstva. Dokaj podobno 

razmišlja tudi Chaay s sodelavci (2003); omenja štiri dimenzije, ki vplivajo na zadovoljstvo 

pacientov: usposobljenost, produktivnost, odnos in komunikacijo.  

Komunikacija je bistvena veš ina, ki jo mora obvladati management v zdravstvenem varstvu, 

razlagata Boyle Grant in Massey (1999, 51–52); na delovnem mestu pa predstavlja 

kompleksen proces, ki se ga lahko u imo in nau imo. Pojasnita tudi, da so raziskave 

pokazale, da 75 % vseh problemov, ki jih imamo pri svojem delu, izhaja iz slabe in nepopolne 

komunikacije, zato je za zdravstveno osebje pomembno izobraževanje in razvoj na tem 

podro ju.  

Rungapadiachy (2003) v svoji knjigi opisuje komunikacijo, ki je ve  kot zgolj izmenjava 

besed. Je nadvse zapleten proces medsebojne udeleženosti. Komuniciranje je prenos 

informacije od posameznika do posameznika; do komunikacije med ljudmi pride, ko med 

njimi te e kontinuiran tok sporo il. Mnogo ve  kot obi ajen pogovor s pacientom je 

profesionalni medosebni odnos, pravi Škerbinek (1992, 31), ki izraža vir in obvezo, ki je 
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usmerjena v uresni evanje loveškega smotra, samorealizacijo in osebnostno rast v klini ni 

situaciji.  

Kot nujno potreben element sporazumevanja med ljudmi je komunikacija v praksi veš ina, ki 

ji je treba posvetiti posebno pozornost, še posebej v zdravstveni obravnavi. Z njo omogo amo 

izmenjavo informacij, stališ , mnenj, želja in potreb na vseh nivojih in v vseh smereh. V 

zdravstveni negi je eden od osnovnih procesov zdravstvene obravnave pacienta ravno 

komunikacija, saj gre za obojestranski, ve plasten, vsebinsko in oblikovno zahteven ter 

potreben del celostne obravnave posameznika (Klemenc 2006, 43).  

Kulturno okolje in sistem zdravstvenega varstva vplivata na raven zadovoljstva bolnikov z 

delom zdravnika. Poleg same kakovosti oskrbe, lastnosti zdravnika in ambulante vplivajo tudi 

lastnosti bolnika in njegova pri akovanja, saj ta svoja pri akovanja oblikuje na podlagi lastnih 

prejšnjih izkušenj, mnenja znancev, obljubljene oskrbe s strani izvajalcev in splošno veljavnih 

norm. Najve krat se nezadovoljstvo pri bolnikih pojavi, e jih zdravnik ni poslušal ali jih ni 

pustil do besede, e jim je bilo namenjeno premalo asa, niso dobili želenega recepta ali 

zdravnik ni opravil želene preiskave, so dobili informacije in napotke preko tretje osebe 

(medicinska sestra, svojci …) in nezadovoljstvo z zdravnikovim nastopom (Kersnik 2003, 

11).  

Lastnosti bolnika tudi pomembno vplivajo na raven zadovoljstva, kar predstavlja kar ve ji del 

variabilnosti pri merjenju zadovoljstva. Te lastnosti bolnika lahko razdelimo v tri skupine: 

biološke in socialne lastnosti, zdravstveno stanje in slog iskanja zdravstvene službe (Kersnik 

2003, 11). K stopnji zadovoljstva prispevajo tudi demografske lastnosti bolnika (starost, spol, 

izobrazba) neposredno in posredno s tem, kakšno je njegovo zdravstveno stanje, kakšen odnos 

ima z zdravnikom, kako sporo a svoje znake in ob utja, kakšna so njegova pri akovanja 

(Donabedian 1992). 

Na ve je zadovoljstvo pomembno vpliva prosta izbira zdravnika družinske medicine in 

možnost, da bolnik obiskuje vedno istega zdravnika. Nezadovoljstvo z medicinsko sestro pa 

je lahko tudi razlog za zamenjavo osebnega zdravnika (Kersnik 2003, 13). 

Medicinske sestre bi se naj približale pacientom v psihosocialnem smislu in ne samo kot 

dobre izvajalke medicinsko tehni nih posegov, poudarja Skela Savi  (2007, 7), saj pacienti 

želijo predvsem pogovor, konzultacijo in izražanje svojih ustev, kar jim krepi mo  za boj z 

boleznijo.  

2.5.3 Zadovoljstvo pacientov z organizacijo dela 

Najpogostejše dobro poklicno sodelovanje medicinskih sester in zdravnikov v zdravstvenem 

timu je zelo pomembno za kakovostno zdravstveno obravnavo in zadovoljstvo pacientov, 

zaposlenih ter vodilnih ljudi v zdravstveni obravnavi. Njihovo sodelovanje je enako 
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pomembno za ve ji ugled obeh poklicnih skupin tako v strokovni kot splošni javnosti kakor 

tudi za ve je zaupanje prebivalcev v naš zdravstveni sistem (Klemenc 2006). 

e želimo ohraniti konkuren nost na današnjem trgu zdravstvenih storitev, je merjenje 

zadovoljstva pacientov klju nega pomena. Ocene zadovoljstva pacientov z zdravstveno 

oskrbo zagotavljajo pomembne podatke o kakovosti zdravstvenih storitev, saj s tem ohranimo 

ali še izboljšamo kakovost storitev za paciente. Ocenjevanje zadovoljstva in kakovosti 

pozitivno vpliva tako na paciente kot na medicinske sestre in ostalo osebje. e je pacient 

zadovoljen z oskrbo, ima posledi no pozitiven vpliv tudi na medicinske sestre in celotno 

zdravstveno organizacijo. Zadovoljni pacienti bolj dosledno upoštevajo navodila in nasvete 

zdravstvenih delavcev kot nezadovoljni, kar pomeni, da manjkrat obiš ejo zdravnika in s tem 

bistveno zmanjšajo stroške zdravljenja (Fekonja 2013, 24).  

V pri akovanjih glede zdravstvene oskrbe se pacienti ne zanašajo samo na znanje medicinskih 

sester in njihove poklicne usposobljenosti, ampak pri akujejo predvsem pristne med loveške 

odnose, da bodo pri svojem delu znale biti empati ne in bodo obvladale komunikacijske 

veš ine. Z drugimi besedami povedano, da bodo znale pacientom nuditi ustveno in fizi no 

podporo v asu bivanja v zdravstveni ustanovi (Özsoy, Özgür in Akyol 2007).  

Kako je z zdravstveno storitvijo bil zadovoljen pacient, neposredno prikazuje uporabnikov 

pogled na storitev. Na zadovoljstvo pacientov z zdravstveno storitvijo ne vpliva samo 

opravljena storitev v ožjem smislu, pa  pa storitev gledana malo širše. Klju no vlogo pri tem 

ima kakovost storitve, ki v o eh uporabnika ne pomeni le tehnološke dovršenosti same 

zdravstvene storitve, marve  tudi na in, kako storitev doživlja oziroma kako mu je bila 

posredovana (Svetic 2011). 

Zadovoljstvo pacientov je zagotovo pomemben kazalnik kakovosti, ki prikazuje predvsem 

kakovost sporazumevanja, medsebojnih odnosov in organizacije dela, vendar pozitivni 

odgovori o zadovoljstvu pacientov še ne pomenijo kakovosti, ampak so samo eden od 

kazalcev stopnje kakovosti (Prestor 2009).  

2.6 Kakovost v zdravstveni dejavnosti 

Management v javni zdravstveni službi se vselej znajde v težavah, ko je treba podati odgovor 

o uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev, pa naj gre za delovanje nacionalnih ali javnih 

zdravstvenih zavodov pa vse do posameznih izvajalcev. Vendar uspešnosti ne pojmujejo vsi 

enako – za zdravstvene delavce, predvsem zdravnike, je uspeh ozdravitev pacienta, ki jo 

dosežejo s skupnimi prizadevanji z bolnikom, medtem ko je za poslovni management javnega 

zdravstvenega zavoda in javne pla nike zdravstvenih storitev uspeh popoln, e je bila 

ozdravitev dosežena z gospodarno rabo razpoložljivih virov ( esen 2003, 190–191).  
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V Sloveniji se je uvajanje kakovosti v zdravstvu za elo v za etku novega tiso letja, ko je 

preko faz zavedanja, na rtovanja in vpeljevanja aktivnosti za kakovost ponekod prišlo do 

razdrobljenih in nedoslednih akcij, ki so bile odvisne predvsem od navdušenja posameznikov 

in posameznih skupin (Robida 2005, 14), medtem ko je kakovost v zdravstvu v zadnjih letih v 

Evropski uniji iz razli nih razlogov postala vse pomembnejša. Potrebe po ureditvi kakovosti 

na državni ravni v sistemu zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji smo se za eli zavedati 

sredi devetdesetih let 20. stoletja s pomo jo SZO in tako je leta 2001 bil pripravljen dokument 

Kakovost v sistemu zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji (Kersnik 2001b), ki je 

opisoval stanje v državi in nekatere mehanizme, ki so bili na voljo za zagotavljanje vsaj 

najnujnejših standardov. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo in s tem prevzemanje skupne 

odgovornosti za državljane držav lanic EU, so nastopile zahteve po celovitem vodenju in 

koordinaciji kakovosti na ravni posameznih držav (Robida 2005, 11).  

Kakovost ni delovna naloga, ampak je na in mišljenja, ki združuje znanje, voljo in veselje do 

dela, odnose med sodelavci v zdravstveni organizaciji, odnose med strokovnim in poslovnim 

managementom zavoda, predvsem pa odnose med zdravstvenim osebjem in bolniki v procesu 

zdravljenja. Kakovost je tako del poslanstva javnega zdravstvenega zavoda in pomemben cilj 

vseh razvojnih strategij, za katero je treba prevzeti vso odgovornost ( esen 2003, 200).  

Robida (2004) opisuje kakovost kot multidimenzionalni in multiprofesionalni pojem, s 

katerim opisujemo lastnosti našega dela. Multiprofesionalnost se nanaša na to, da se morajo v 

izboljševanje kakovosti vklju evati razli ni profili v zdravstvu – od zdravstvenih politikov, 

vodstva in managementa, do zdravnikov, zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Le s takimi 

skupnimi napori in mo mi lahko dosežejo kakovosten napredek na svojem podro ju.  

Kakovost zahteva tudi zdravstvena politika in nosilci oblasti, ki za cilj izpostavljajo takšno 

zdravje posameznika in skupnosti, ki bo pomembno prispevalo k sposobnosti za delo ter 

ekonomski in socialni blaginji. Pri vsem tem se ne moremo izogniti pomenu programov 

krepitve zdravja in spodbujanja preventive prepre evanja bolezni in poškodb, zdravstvenega 

varstva marginaliziranih skupin in prebivalstva z najve jimi zdravstvenimi potrebami, z 

enakomerno zemljepisno porazdelitvijo loveških in materialnih zmogljivosti javne 

zdravstvene službe, s stopnjo solidarnosti in celovitimi informacijskimi sistemi zdravstvenega 

varstva ipd. ( esen 2003, 201).  

2.6.1 Na ela kakovosti v zdravstvu 

Pri celoviti kakovosti gre za zasnovo preventivnega obvladovanja kakovosti, ki je nadomestila 

kontroliranje kakovosti. V zdravstvu to pomeni, da bi naj izvajalci maksimirali kakovost 

zdravstvenih storitev oziroma zdravstvene oskrbe bolnika, eprav to ni prvenstveni cilj 

zdravstvene oskrbe na javni ra un, razlaga esen (2003, 197) ter dodaja, da se morajo hkrati 
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zadovoljiti tudi zdravstvene potrebe, zahteve in pri akovanja bolnikov kot kupcev 

zdravstvene oskrbe.  

Izboljševanje kakovosti je nova filozofija, ki je usmerjena v splošni dvig kakovosti dela vseh 

zaposlenih v zdravstveni službi in ne le v odkrivanje izstopajo ih slabih primerov, razlagata 

Pajntar in Leskovšek (2002, 49–52); hkrati je pa tudi sistemati en pristop k odkrivanju težav 

pri oskrbi, ocenjevanju dosežene ravni kakovosti, postavljanju ciljev kakovosti ter 

na rtovanju, vpeljavi in spremljanju u inkov sprememb. Menita tudi, da so za izboljšanje 

kakovosti odgovorni vodilni sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenih ustanov, 

neposredni izvajalci so pa klju ni za sam uspeh izboljšav.  

Enakega mnenja sta tudi Harvey in Green (1993, 12), ki navajata, da je pomembno poznati 

zna ilnosti kakovosti kot jih opredeljujejo razli ne skupine uporabnikov zdravstvenih storitev, 

kar je treba upoštevati pri na rtovanju in uveljavljanju izboljševanja kakovosti kot trajnega 

procesa.  

Celovito kakovost javne zdravstvene službe v teoreti nih preu evanjih obravnavamo v treh 

vsebinskih sklopih: kakovost zdravstvene oskrbe bolnika, ki je usmerjena v zdravstvene 

rezultate (strokovno-tehni na kakovost), zadovoljstvo bolnikov (lai na kakovost) in 

zadovoljivo zdravje prebivalstva (družbena kakovost). Pri kakovosti zdravstvene oskrbe 

bolnika upoštevamo stopnjo odli nosti zdravstvene oskrbe glede na vsakokratno raven 

znanstvenega in tehnološkega razvoja v medicini, z upoštevanjem doseganja najboljše 

kakovosti z danimi razpoložljivimi viri javne zdravstvene službe v posameznih državah. 

Lai na kakovost ali zadovoljstvo bolnikov se kaže kot zadovoljstvo ali nezadovoljstvo z 

zdravstvenim izidom ter z odnosi med njimi in izvajalci v asu zdravljenja, medtem ko je pri 

zadovoljivem zdravju prebivalstva interes javnega zdravstva, da imajo vsi ljudje pravi en 

dostop do najvišje dosegljive zdravstvene oskrbe, s katero bi bili zadovoljni in bi ustrezala 

gospodarni rabi razpoložljivih javnih finan nih virov za doseganje zdravja in zdravstvenega 

varstva ( esen 2003, 198–199).  

Za zdravstvene delavce sta kakovost in uspešno zdravljenje bolnikov temeljni namen 

njihovega poslanstva, ki deluje pod okriljem strokovnega in poslovnega managementa 

zdravstvenih organizacij. Za izvajalce so klju na podro ja, na katerih bodo razvijali kakovost, 

naslednja ( esen 2003, 202): 

dobri zdravstveni rezultati zdravstvene oskrbe in strokovni nadzor, 

optimalni strokovni poklicni standardi, 

stopnja intenzivnosti dela, ki omogo a za bolnika varno delo in najmanjšo možnost 

strokovnih napak, 

skrajšanje in intenziviranje bolnišni nega zdravljenja, 

ustrezna usposobljenost zdravstvenih delavcev in sestava zdravstvenih timov, 

gospodarna raba virov in razvijanje stroškovne zavesti, 
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spoštovanje pravic bolnikov ipd.  

Ministrstvo za zdravje v nacionalnih usmeritvah za razvoj kakovosti v zdravstvu navaja 

mednarodna in evropsko sprejeta na ela kakovosti z namenom, da bi jih upoštevali v 

vsakdanji praksi dela (Robida in drugi 2006, 25). Ta na ela so: 

Uspešnost – uspešnost zdravstvene obravnave je doseganje želenih izidov zdravljenja. (Ali 

naši posegi izboljšajo zdravstveno stanje pacienta?) 

Varnost – je zmanjševanje varnostnih zapletov pri pacientu med diagnosti nimi postopki, 

zdravljenjem, zaš ito ali rehabilitacijo in izogibanjem, prepre evanjem ali popravljanjem 

varnostnih zapletov. (Ali bomo škodili pacientu?) 

Pravo asnost – pravo asno zdravljenje je primeren as, ko je to dosegljivo glede na 

pacientove potrebe. (Koliko asa mora pacient akati?) 

U inkovitost – u inkovita zdravstvena obravnava je razmerje med izidi zdravljenja in 

uporabljenimi viri. (Ali lahko to storimo ceneje z enakim izidom?) 

Enakost – enakost zdravstvene obravnave je nediskriminacijsko obravnavanje pacienta. 

(Ali prihaja do razlikovanja na podlagi spola, starosti, socialnega položaja?) 

Osredoto anje na pacienta – zagotavlja spoštovanje pacientovih vrednot, upoštevanje 

izraženih potreb in možnosti izbire, zdravljenja bole ine, usklajevanje, povezovanje in 

nepretrganost zdravstvene obravnave, obveš enost, udobno okolje, stik s svojci in 

prijatelji ter drugimi izbranimi osebami, prostovoljno navzo nost izbrane osebe, e to ni 

proti interesom zdravstvene obravnave. (Ali zdravimo paciente tako, kot da bi zdravili 

lastne starše ali otroke?) 

Na Ministrstvu za zdravje (2006) hkrati poudarjajo, da bi z upoštevanjem teh na el pri 

vsakdanjem delu zmanjšali nezadovoljstvo uporabnikov, neenak dostop do zdravstvenih 

storitev, nesprejemljivo raven odklonov izidov zdravljenja, akalne dobe, visoko ceno slabe 

kakovosti, neu inkovito rabo zdravstvenih tehnologij in pove ali uspešnost delovanja 

zdravstva in zdravstvenih organizacij, kakovost zdravstvenega varstva, motivacijo 

spreminjanja organizacijske kulture, usmerjanje k izidom obravnave in podobno. 

Fekonjeva (2013, 12–14) je v svojem delu, poleg že opisanih na el, še podrobneje analizirala 

na ela, ki opredeljujejo kakovost v zdravstvu in se nanašajo predvsem na obseg, pri katerem 

zdravstvena oskrba izpolnjuje zdravstvene, socialne in pri akovane potrebe pacientov. Ta so 

še: 

profesionalna kakovost – pomeni izpolnjevanje pacientovih potreb in želja ter spoštovanje 

njihovih vrednot, 

zadovoljstvo pacienta – za pacienta kakovost pomeni, da se zdravljenje izvede po 

njegovih željah in pri akovanjih, 

celovito zagotavljanje kakovosti – ozna uje organizacijski pristop k stalnemu 

izboljševanju kakovosti, 
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profesionalno upravljanje zdravstvene nege – mišljena je u inkovita in produktivna 

uporaba virov, 

v ljudi usmerjene okoliš ine, zunanji objektivni pogoji za zdravstveno oskrbo, 

uspešnost, stroškovna u inkovitost, dostopnost, 

minimalno tveganje za škodljivost pacientu, 

ustreznost – nam pove, kako zdravljenje ustreza potrebam pacientov, 

sprejemljivost – vklju uje humanost in obzirnost zdravljenja, 

izboljšanje zdravja, 

kontinuiteta zdravstvene oskrbe – povezanost zdravstvenih služb tekom zdravstvene 

obravnave pacienta, 

tehni na in medosebna kakovost. 

Izbira, katero na elo oziroma element bo izbran za merjenje kakovosti zdravstvene oskrbe, je 

klju nega pomena za kasnejšo presojo zdravstvene prakse (Fekonja 2013, 14).  

2.6.2 Opredelitev kakovosti storitev 

Danes je v svetu in v državah lanicah EU merjenje zadovoljstva pogoj, da si zdravstvena 

ustanova pridobi licenco, razlagata Bond in Thomas (1992). Predvsem se pojavlja problem pri 

postavljanju dovolj jasnih in definiranih teoreti nih modelov za razvijanje instrumentov 

merjenja zadovoljstva s kakovostjo storitev. Pri tem sta pomembni nujnost in mo  dejavnikov, 

ki vplivajo na pove anje interesa za merjenje zadovoljstva pacientov, nadalje pa tudi kako je 

instrument uporaben, kakšno je teoreti no ogrodje ter kakšna je povezava med zadovoljstvom 

pacientov in kakovostjo zdravstvenih storitev oziroma oskrbe (Bond in Thomas 1992).  

Kakovost v zdravstvu v zadnjem asu vzbuja v o eh javnosti veliko pozornosti in polemik, 

predvsem pa se odraža v vedno ve ji medijski podpori zadovoljstvu oziroma nezadovoljstvu 

pacientov in ostalih uporabnikov zdravstvenih storitev, navaja Sim i eva (2005, 27). Obenem 

dodaja, da mora biti zavzetost za kakovostno opravljanje storitev dolžnost vsakega 

zaposlenega v zdravstveni ustanovi, saj si z ocenjevanjem in potrjevanjem kakovosti kot 

sestavnim delom prizadevanj za naš razvoj, pove ujemo zaupanje uporabnikov naših storitev. 

Avtorica nas hkrati tudi opomni, da je poti do celovite kakovosti veliko, vendar so prave le 

tiste, ki se držijo na ela osredoto enosti na uporabnika, zaradi esar je ravno dobro na rtovan 

in vpeljan sistem celovite kakovosti v zdravstveni zavod najpomembnejše zagotovilo za ve jo 

prilagodljivost zahtevam bolnikov, za u inkovitost in fleksibilnost celotnega zavoda, nižje 

stroške, boljše rezultate poslovanja in konkuren no prednost.  

Usmerjenost v uporabnika je v storitveni dejavnosti strateškega pomena, saj vsebuje 

spremembo klasi nega ekonomskega razmišljanja o virih, stroških, dobi ku, zalogah in 

izdatkih. Že iz definicije kakovosti sledi, da so mnenja o njej razli na, a sodobni koncepti 

kakovosti postavljajo v središ e pozornosti uporabnika. Zato je zelo pomembno, da dobimo 
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prave podatke in informacije o željah uporabnikov. Raziskave kažejo, da sodi skrb za 

kakovost storitev med najpomembnejše strateške naloge v organizaciji in da obstajajo velike 

rezerve na podro ju managementa kakovosti, pri tem pa je treba upoštevati tudi zorni kot 

uporabnikov. Pri dolo anju kakovosti storitev nimajo težav samo njihovi odjemalci, ampak 

tudi zaposleni v organizacijah, ki storitve izvajajo in jih ponujajo drugim uporabnikom. 

Razli nim organizacijam pomeni kakovost razli no vsebino, enako velja za razli ne skupine v 

posamezni organizaciji. Dobra kakovostna storitev pomeni nekakšno zaupanje (Snoj 2000, 

155–159). 

Lastnosti zdravstvenih storitev so v osnovi enake lastnostim ostalih storitev, razlaga 

Zrimškova (2006, 29), saj tudi zanje veljajo osnovne lastnosti storitev – so neotipljive, saj 

kon nega rezultata ni mogo e videti, dokler poseg ni zaklju en.  

Pri obravnavi kakovosti oskrbe je zadovoljstvo bolnikov zelo pomembno, ni pa edino merilo, 

a ga kljub temu moramo nujno vklju iti v sistemati no izboljšanje kakovosti. Posamezni 

izvajalci in zdravstvene ustanove so kot del pritožnega sistema dolžni preverjati tudi 

zadovoljstvo uporabnikov, saj nam bolnikovo mnenje služi pri odkrivanju težav v oskrbi, na 

osnovi katerih izbiramo prednostne naloge izboljševanja kakovosti. Bolnikovo mnenje služi 

tudi kot kazalec kakovosti pri ocenjevanju ravni kakovosti in za na rtovanje oskrbe, ki bo 

zadovoljila potrebe uporabnikov. Bolnikova pritožba pa služi odkrivanju in popravljanju 

posamezne škode zaradi škodljivosti in odstopanj pri našem delu (Kersnik 1999, 392). 

Storitve v javnem zdravstvu so ve inoma brezpla ne, saj v odnos med uporabnikom in 

izvajalcem (pacientom in zdravstveno organizacijo) posega pla nik storitev, to je 

zavarovalnica. Tako bolniki niso neposredni pla niki, ker stroški niso v celoti njihova skrb, 

kar vpliva na njihovo obnašanje, saj pri akujejo najve jo koli ino in kakovost zdravstvenih 

storitev, kar pa ni vedno izvedljivo (Forštnari  1996, 11–12). 

Interes bolnikov so predvsem kratke akalne dobe, enakopravnost zdravstvene obravnave brez 

razlo evanja in omejevanja, pravi esen (2003, 201), kot tudi varstvo pravic pri izbiri 

izvajalca, pravica do drugega mnenja in pritožbenih postopkov ter zadovoljstvo z zdravstveno 

oskrbo. Zanimiv je podatek Choia s sodelavci (2005, 141), da je starejšim pacientom izredno 

pomembna stalnost (videti istega zdravnika pri vsakem obisku), medtem ko mlajši pacienti 

želijo predvsem tehni no dovršenost zdravstvenih storitev. 

Ko se odlo amo za program zagotavljanja kakovosti v zdravstveni negi, si prizadevamo za 

im višjo u inkovitost in im boljše rezultate, pri tem pa dosegati cilje, kot so izboljševanje 

ali vzdrževanje zdravstvenega stanja pacienta in njegovih funkcionalnih sposobnosti, 

psihofizi no ugodje pacienta ter njegovo zadovoljstvo po opravljeni zdravstveni negi (Pajni  

in Miklav i  2004, 42). 
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2.6.3 Management in zagotavljanje kakovosti 

»Vrednotenje in nadziranje zdravstvene dejavnosti je med najtežjimi problemi v javni 

zdravstveni službi. Bolnike z enako boleznijo bodo lahko zdravniki zdravili razli no, pa 

vendar bodo vedno menili, da je bila zdravstvena oskrba kakovostna. Še vedno velja, da ni 

mogo  u inkovit javni nadzor nad kakovostjo zdravstvene oskrbe,« razlaga esen (2003, 

225). 

Maruši  (2006, 35) pravi, da vizije vseh zdravstvenih sistemov stremijo k izboljševanju 

sistema celovite kakovosti in doseganju visoke varnosti zdravstvenih storitev. To skušajo 

dose i z jasnimi strategijami spreminjanja kulture, izobraževanjem kadrov ter nenehnim 

izboljševanjem procesov z zmanjševanjem odklonov od strokovnih obravnav. Takšno 

upravljanje kakovosti je zahtevno tako politi no kot strokovno in poslovno opravilo (Štern 

2006, 304).  

Za profesionalni pristop h kakovosti v zdravstvu je zna ilno, da strokovnjaki opredelijo 

standarde, ki jih nato sami nadzirajo in tudi vrednotijo rezultate. Za naveden pristop je 

zna ilna avtonomija odlo anja, utemeljena na poslanstvu stroke (Gomboc 2008, 20). 

V strokovni presoji kakovosti lahko uporabljamo standarde kakovosti, ki izražajo stališ a o 

pri akovani (minimalno sprejemljivi) kakovosti opazovanega predmeta ali pojava. Standardi 

kakovosti so množica splošno sprejetih meril in kazalnikov kakovosti z opredeljenimi 

merilnimi metodami in dogovorjenimi referen nimi vrednostmi za kakovost za vsak 

posamezen kazalnik. Standardi lahko pridobijo dolo eno obliko formalne veljave, ki jo 

opredeljujejo razli na strokovna javnost ali inštitucije za kakovost (Štern 2006).  

Za urejanje kakovostnega dela potrebujemo tudi ustrezne predpise, loveške in materialne 

vire, spodbudno delovno okolje in razpoložljiva finan na sredstva za nagrajevanje takšnega 

dela. Tudi visoko usposobljene zdravstvene delavce, ki kakovostno opravljajo zdravstveno 

dejavnost, je treba ustrezno nagrajevati, in sicer ne samo z materialnimi nagradami, temve  

tudi s primernimi priznanji, ki jih opazi tako strokovna kot lai na javnost. Management 

javnega zdravstvenega zavoda se mora v zavodu zavzemati tudi za ustvarjalno klimo, dobro 

organiziranost dela, prijazno in teko e komuniciranje navzgor in navzdol ter hitro in 

pravo asno reševanje interesnih sporov ( esen 2003, 202–203). 

Worellova (2003, 81) je mnenja, da lahko osebje, ki je najve  v stikih z bolniki, s svojimi 

predlogi izboljša kakovost storitev. V zdravstvu so to predvsem medicinske sestre, katerih 

predlogi in kritike bi morale imeti ve jo vlogo pri sprejemanju odlo itev o izboljšavah dviga 

kakovosti storitev v zdravstvu. Za zagotovitev izmenjavanja povratnih informacij med 

kontaktnim osebjem in višjih hierarhi nih ravni pa bi morala biti zagotovljena motivacija za 

dajanje spodbud in predlogov.  
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Dobro je imeti tudi na ine za spremljanje in ugotavljanje kakovosti za medsebojno 

primerjanje rezultatov dela, izmenjavo dobrih in slabih izkušenj za uspešno in hitro 

napredovanje. Primerjanje rezultatov in spremljanje kakovostne rasti omogo ajo 

najrazli nejši kazalniki stanja in delovanja ter mnoge baze podatkov, pri emer pomembne 

kazalnike standardiziramo za spremljanje spreminjanja in razvoja kakovosti v asu in prostoru 

( esen 2003, 203). Dragocen primer dobre prakse z vidika spremljanja izidov obravnave je v 

Sloveniji Nacionalni perinatalni informacijski sistem (PERIS), ki je podprt z ustreznim 

informacijskim sistemom. Ta omogo a tako zbiranje (tudi iz že obstoje ih elektronskih virov, 

brez ponovnega vnašanja) in analizo podatkov kot enostaven ter pregleden dostop do 

rezultatov za vse partnerje. V perinatologiji se tako poglobljeno spremlja kakovost 

strokovnega dela že od leta 1986. Takšne in podobne ustrezne podatkovne baze in pravilno 

izbrani kazalniki kakovosti predstavljajo podlago za izdelavo (matemati nih) standardov 

kakovosti (Pajntar, Verdenik in Leskošek 2010, 130–131).  

V splošnem poznamo dve metodi ocenjevanja oziroma izboljševanja kakovosti, razlagajo 

Pajntar, Verdenik in Leskošek (2010, 131). Prvo imenujemo presoja (angl. audit), kjer 

zunanja neodvisna komisija ali presojevalna organizacija na podlagi nekih objektivnih meril 

oceni rezultate dela. Druga metoda se pa imenuje zgledovanje (angl. benchmarking), ki je 

lahko notranje, tekmovalno ali splošno. Pri njej gre za samooceno rezultatov v primerjavi z 

rezultati dela drugih posameznikov, oddelkov ali organizacij ter posameznih zdravnikov. 

Avtorji so opazili, da spremembe pri delu temeljijo v glavnem na osnovi »benchmarkinga« ali 

na osnovi rezultatov posameznih študij.  

Kakovost zdravstvene oskrbe na razli nih podro jih zdravstvene dejavnosti razvijamo tako, 

da spremljamo in primerjamo naše uspehe in neuspehe z izkušnjami drugih ter iš emo nove 

možnosti za njen napredek. e imamo ustrezne standardizirane kazalnike, lahko napredek 

kakovosti tudi ugotavljamo in spremembe vrednotimo, razlaga esen (2003, 204) in dodaja, 

da so standardi kazalnikov tako sestavni del strategije razvoja kakovosti, ki jih poskušamo 

dosegati tudi kot strateške cilje.  

Prioriteta vsakega izvajalca zdravstvenih storitev, ne glede na položaj ali poklicno vsebino, je 

visoko kakovostna in varna obravnava vsakega pacienta. Zaposleni v zdravstvu morajo pri 

vsakodnevnem delu prepoznavati možnosti za izboljševanje kakovosti in varnosti pacientov 

pri obravnavi, s tem da aktivno sodelujejo pri zagotavljanju ravni oskrbe, kjer ne bo prihajalo 

do nepotrebnih smrti ali škode za zdravje zaradi napak, izidi zdravstvene obravnave pa bodo 

skladni s standardi ali najboljšimi praksami (Kiauta in drugi 2010).  

e se zdravstveni delavci odlo ijo za trajen razvoj kakovosti, je ta odlo itev neprecenljiva, saj 

s tem, da se delajo »prave stvari na pravi na in«, odlo ilno prispevajo k naporom javne 

zdravstvene politike in javnih pla nikov zdravstvenih programov za ohranitev visoke ravni 

dogovorjenega zdravstvenega standarda za vse ljudi ( esen 2003, 227).  
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2.7 Pregled dosedanjih raziskav o zadovoljstvu uporabnikov in kakovosti storitev v 

zdravstveni dejavnosti 

Merjenje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev in s tem tudi kakovosti storitev ima 

v zdravstvu zelo dolgo zgodovino. V tem poglavju bomo predstavili nekatere izsledke tako 

doma ih kot tujih raziskav, ki so z obravnavano tematiko najbolj sorodni in zanimivi. Na 

podro ju ugotavljanja zadovoljstva pacientov s kakovostjo zdravstvene nege je bilo v tujini 

narejenih veliko raziskav in ve ina njih je bila narejena na nivoju primarnega zdravstvenega 

varstva ter na nivoju pediatrije (Bryant in Graham 2002; Murphy in Risser 2000).  

esen (2003, 201) razlaga, da je kakovost zdravstvene oskrbe v bogatih zahodnoevropskih 

državah že zadovoljivo visoka in morda že neracionalna, saj nekateri ugotavljajo, da je vsaka 

etrta zdravstvena storitev »nepotrebna«, saj ne prispeva k boljšemu zdravju. Napori za 

obvladovanje javnih izdatkov za zdravstveno varstvo v teh državah so že postali pomembnejši 

od nadaljnjega hitrejšega razvoja kakovosti.  

Kersnik (2003, 5) je bil eden prvih in vplivnejših, ki je bil vklju en v mednarodno raziskavo, 

ki jo je organiziral Raziskovalni inštitut za kakovost iz Nijmegna (Nizozemska) in je zajemala 

18 evropskih držav. Na podlagi ve letnega dela so izdelali mednarodno preverjen vprašalnik 

o zadovoljstvu bolnikov (EUROPEP) in ga izvedli preko 20.000 bolnikov po Evropi. Tudi v 

Sloveniji se je Kersnik leta 1998 lotil raziskave zadovoljstva bolnikov z delom zdravnika 

družinske medicine z EUROPEP vprašalnikom. Kersnik je želel izmeriti raven zadovoljstva 

bolnikov na doma ih tleh in ga primerjati z zadovoljstvom bolnikov v drugih evropskih 

državah, hkrati pa oceniti zanesljivost instrumenta, ugotoviti vplive lastnosti bolnika, lastnosti 

ambulante, lastnosti zdravnika, sistema zdravstvenega varstva in izdelati multivariatni model, 

ki pojasnjuje visoko raven zadovoljstva bolnikov. Odziv je bil velik (83,3 %) in vprašalnik 

EUROPEP se je izkazal kot zanesljiv, veljaven in sprejemljiv instrument za merjenje 

zadovoljstva v slovenski družinski medicini. Skupna ocena zadovoljstva bolnikov v Sloveniji 

je bila povpre no 86,6 to ke in je bila statisti no zna ilno višja (p < 0,001) od povpre ja 

skupnega zadovoljstva bolnikov v evropskih državah (82,6 to ke). Izmerjeno ve je 

zadovoljstvo bolnikov v Sloveniji razlaga osem neodvisnih spremenljivk: 

višja starost bolnikov, 

ve je število obiskov v ambulanti, 

bolnikovo zadovoljstvo z organizacijo sistema zdravstvenega varstva, 

nižja ocena zdravja, 

manjša prisotnost znakov anksioznosti in depresije, 

manj hišnih obiskov dežurnega zdravnika (lastnosti bolnika), 

ve je število hišnih obiskov, ki jih dnevno opravi zdravnik družinske medicine (lastnost 

zdravnika) in  

vpeljan sistem naro anja na pregled pri zdravniku (lastnost ambulante).  
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EUROPEP vprašalnik je tako vprašalnik o zadovoljstvu bolnikov in je multidimenzionalni 

instrument, ki vsebuje 23 trditev o posameznih vidikih dela zdravnika družinske medicine. 

Nastal je kot angleška razli ica in je hkrati preveden v 13 evropskih jezikov (Kersnik 2003, 

17). 

Tudi številne druge države po svetu svoja prizadevanja usmerjajo v izboljšanje zagotavljanja 

zdravstvenih storitev. Raziskava OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) 

je pokazala, da imajo klju no vlogo pri novem na inu dela v ambulantah družinske medicine 

ravno medicinske sestre. Pokazala se je pozitivna naravnanost pacientov za uvedbo sprememb 

in obravnavo pri medicinskih sestrah, saj so si tako izborili ve  asa za pogovor, za pridobitev 

ustreznih informacij o njihovem zdravljenju in izpolnitvi pri akovanj njihovega obiska 

(Delamaire in Lafortune 2010).  

V ve ini raziskav, ki so bile izvedene o zadovoljstvu pacientov z delom zdravstvenega osebja, 

predvsem medicinskih sester, so rezultati pokazali pomembnost asa, ki ga medicinska sestra 

posveti pacientu, zaupanje, dobro komunikacijo in ustrezno informiranost pacienta. Študija, ki 

so jo izvedli v eni izmed bolnišnic v Jordaniji, je pokazala visoko oceno zadovoljstva 

pacientov z zdravstveno nego in delom medicinskih sester, predvsem pozitivne izkušnje 

pacientov z obrazložitvijo medicinskih sester, kaj lahko pri akujejo v naslednji izmeni, 

njihovo subjektivno obravnavo, zagotavljanje zasebnosti in zaupnosti ter vzpostavitev 

prijateljskega odnosa (Ahmad in Alasad 2004, 239). Prav tako so v dveh javnih bolnišnicah in 

eni javno zasebni v Jordaniji na vzorcu 300 pacientov ugotovili visoko splošno zadovoljstvo 

pacientov z izkušnjo zdravstvene obravnave. Izboljšanje zadovoljstva so pacienti pripisali 

medsebojni komunikaciji, odzivanju na njihove potrebe in pove anju kompetentnosti 

negovalnega kadra (Alhusban in Abualrub 2009). 

Podobno študijo so izvedli tudi v petih evropskih državah (Avstrija, Nem ija, Nizozemska, 

Švica in Velika Britanija) na vzorcu 1745 pacientov s koronarnim sr nim obolenjem, kjer se 

je pa pokazalo, da pacientovo vrednotenje kvalitete prejete nege in oskrbe ponekod variira, 

eprav se je v splošnem izkazalo, da sta bila dobra organizacija dela in management 

zdravstvene nege v pozitivni povezavi s pacientovimi ocenami prejete strukturirane nege 

kroni nega bolnika. S pacientovega vidika rezultati te študije osvetljujejo pomen izboljšanja 

same nege kroni nega bolnika in svetovanja v ambulantah splošne medicine, predvsem v 

smislu kontrole bolnikov po zdravljenju in svetovanju o nadaljnjih ukrepih. Hkrati so 

opredelili tudi pacientov vidik kakovosti zdravstvene obravnave, ki mora biti sestavna 

komponenta multidimenzionalnega pogleda na kvaliteto storitev, saj morajo izkušnje 

bolnikov biti relevantne glede na karakteristiko pacientov, predvsem na vrsto bolezni in spol. 

Kvaliteta dela, nege in managementa v ambulantah splošne medicine je pozitivni odraz 

pacientove ocene, kar zagotavlja izboljšanje strategije zagotavljanja kvalitete, da se ugotovijo 

primanjkljaji in da se zagotovi povratna informacija izvajalcem zdravstvene nege (Ludt idr. 

2012).  
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Študija, ki je zajela 3707 pacientov in zdravnikov v ZDA, Veliki Britaniji, Kanadi, Nem iji, 

Južni Afriki in na Japonskem, je po poro anju generalne skupš ine svetovne medicinske 

zveze v Helsinkih predstavila odnos zdravnik – pacient kot še vedno zelo cenjen, in sicer da je 

po pomembnosti celo na drugem mestu, kar prekaša celo družinske odnose. Uporabniki 

zdravstvenih storitev štejejo zdravnika za najbolj zaupanja vreden vir zdravstvenih informacij 

(Evans in McNeill 2004).  

Po drugi strani pa na pacientove izkušnje mo no vplivajo medicinske sestre, ki z njimi 

preživijo veliko asa, zato so na Nizozemskem raziskovali njihovo delo in njihov vpliv na 

izkušnje glede kvalitete zdravstvene nege. Medicinske sestre so podale ob utljive elemente, v 

katere verjamejo, da izboljšujejo izkušnje. To so: klini na usposobljenost, sodelovanje v 

delovnem procesu, samostojnost, ustrezno osebje, kontrola nad izvajanjem zdravstvene nege, 

podpora vodstva in usmerjenost v pacientovo kulturo (Kieft idr. 2014).  

Zanimiv je podatek iz raziskave o zadovoljstvu pacientov iz španske bolnišnice, kjer so med 

razlogi za nižje zadovoljstvo pacientov izpostavili ženski spol anketirancev, višjo izobrazbo, 

splošno nizko zadovoljstvo s samo bolnišnico in nepoznavanjem imena medicinske sestre, ki 

jih je negovala. eprav rezultati raziskave kažejo, da je zadovoljstvo z zdravstveno nego, 

merjeno kot razlika med pri akovanji in dejanskim dojemanjem stanja, visoko, je tri etrtine 

anketirancev navedlo, da so si zapomnili ime zdravnika, ki jih je zdravil, medtem ko si je ime 

medicinske sestre zapomnila dobra polovica anketiranih (Gonzáles-Valentín, Padín-López in 

de Ramón-Garrido 2005). 

V Gr iji (Thessaloniki) so leta 2006 na vzorcu 201 pacienta izvedli raziskavo zadovoljstva z 

nego na domu, kar je bil pri njih prvi empiri ni dokaz o stopnji zadovoljstva z nego na domu. 

Merili so štiri dimenzije zadovoljstva: socialno-ekonomske spremembe, izkušenost in 

strokovnost osebja, primernost službe – servisa in planiranje dela. Ugotovili so, da so 

anketiranci bili v ve ini zadovoljni s programom oskrbe na domu, najve je zadovoljstvo pa je 

bilo z izkušenostjo in strokovnostjo osebja ter primernostjo servisa. Sicer pa v Gr iji do takrat 

še ni bilo podobne študije, ki bi omogo ala primerjanje rezultatov. V drugih državah se 

oskrba na domu zelo razlikuje, zato so uporabljali druga na orodja za merjenje in izbiro 

populacije, zato tudi ta primerjava ni mogo a (Aletras idr. 2010).  

V Hong Kongu so leta 2011 na vzorcu 1994 uporabnikov primarne zdravstvene oskrbe 

raziskovali, kako pacientov socialno-ekonomski status vpliva na vrednotenje kvalitete 

primarne zdravstvene oskrbe in ugotovili, da imajo ve ji dohodki na gospodinjstvo in 

posledi no možnosti za pla evanje zdravstvenih storitev zna ilen vpliv na njihovo kakovost. 

To kaže na neenakost v primarni zdravstveni oskrbi v povezavi z dominantnim privatnim 

zdravstvenim sistemom, esar se zavedajo in spodbujajo k ve ji javni odgovornosti in 

zmanjšanju neenakosti na primarnem zdravstvenem nivoju (Owolabi idr. 2013).  
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Izkušnje z zdravstvenimi storitvami 46-ih upokojenih ameriških državljanov (dobro 

izobraženih in s povpre nimi dohodki), ki živijo v Mehiki in Panami ter so bili hospitalizirani 

ali v kroni nem zdravstvenem stanju, so pokazale, da so delo tamkajšnjih zdravnikov bolj 

cenili kot v Ameriki. Izrazili so koristna mnenja o ambulantnem delu, zobozdravstvenih 

storitvah in negi na domu kot poceni in dobro dostopnem, medtem ko so o zdravstvenem 

zavarovanju podali številne kritike in dileme. Rezultati študije bodo tako pomembno vplivali 

na politiko in poslovne rešitve medicinske oskrbe, saj je tovrstna populacija migrantov v 

porastu (Sloane idr. 2013).  

V raziskavi zadovoljstva pacientov, ki so obiskali oddelke urgentne zdravstvene službe v 

Ameriki, Sloveniji in Avstraliji, so ugotovili, da je Slovenija primerljiva z Ameriko v 

merjenju zadovoljstva pacientov z delom medicinskih sester, z njihovim dajanjem navodil in 

napotkov ob odpustu v doma o oskrbo ter opozorilom, na kaj morajo biti pozorni in kaj lahko 

pri akujejo v doma i oskrbi. Slovenski pacienti so, kljub druga ni kulturi, v tej raziskavi 

izrazili tudi veliko splošno zadovoljstvo z delom medicinskih sester na urgentnih oddelkih 

(Davis in Bush 2003).  

Med drugim pa so v Avstraliji med leti 1994 in 2003 pri 3500 zdravnikih splošne medicine in 

ve  kot milijon pacientih izvajali študijo zadovoljstva pacientov z namenom, raziskati 

morebitne spremembe v zadovoljstvu s primarno nego skozi as. Izkazalo se je izrazito veliko 

zadovoljstvo z delom splošne medicine, opredelili pa so ga predvsem moški, starejši, stalnost 

obiska vedno istega zdravnika in po velikosti majhna ambulanta. Zaznana je bila minimalna 

izboljšava v zadovoljstvu, tako zelo visoka stopnja zadovoljstva pa zdravnikom, žal, ni dala 

rezultatov, ki bi nakazovali potrebne ukrepe za izboljšanje njihovega dela (Allan idr. 2009). 

V provinci Elazig v Tur iji so med decembrom 2013 in marcem 2014 v centrih družinske 

medicine na 1290 pacientih izvedli EUROPEP študijo zadovoljstva pacientov in ugotovili, da 

je med pacientovimi demografskimi karakteristikami (spol, stopnja izobrazbe, poklic oziroma 

zaposlitev in višina osebnega dohodka) statisti no zna ilna razlika pri oceni njihove stopnje 

zadovoljstva z družinsko medicino (Bulut in Oguzoncul 2014).  

Na zadovoljstvo oziroma kvaliteto življenja vpliva tudi aktivno vklju evanje pacientov v 

proces zdravljenja; to je bilo raziskano v študiji med pacientkami bolnišnice v Kanadi, ki so 

zbolele za rakom na dojki. V opazovanem obdobju so ugotovili, da je 44 % žensk želelo 

sodelovati z zdravstvenim osebjem v procesu zdravljenja, 34 % anketiranih žensk je odlo itve 

o zdravljenju prepuš alo zdravniku in 22 % jih je želelo samostojno odlo ati o zdravljenju 

(Hack idr. 2006). Vlogo pacienta pri odlo anju o zdravljenju je pokazala tudi raziskava med 

pacienti, ki so zboleli za AIDS-om oziroma HIV pozitivnimi osebami na Floridi (ZDA) . 

Ve ina pacientov (59 %) si je želela sodelovati pri zdravljenju, 28 % je želelo uveljavljati 

lastne verzije zdravljenja in 13 % je želelo, da o zdravljenju odlo a samo zdravnik. Preko 

58 % anketiranih je utilo, da niso dosegli svoje želene vloge v procesu zdravljenja (Kremer 

idr. 2007).  
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Potreba po poudarjanju dialoga med vsemi lani zdravstvenega tima (zdravnik–pacient–

medicinska sestra) se je izkazala v raziskavi med pacienti v treh hospitalnih enotah 

psihiatri nih bolnišnic v Avstraliji. Poudarjena je pomembna vloga medicinske sestre za 

paciente pri pristopu do pacienta, usmerjanju in posredovanju informacij tako znotraj tima kot 

za paciente in njihove sorodnike, medtem ko so pacienti izrazili visoko zadovoljstvo s 

spoštovanjem, ki so ga prejeli od medicinskih sester, njihovim iskrenim zanimanjem in skrbjo 

za njih, s kvaliteto dela medicinskih sester in programom zdravljenja pacientovih potreb v 

asu bivanja v bolnišnici (Cleary, Horsfall in Hunt 2003). 

2.8 Sklepne ugotovitve iz teoreti nega dela raziskave 

V teoreti nem delu magistrske naloge smo na osnovi sistemati nega pregleda doma e in tuje 

strokovne literature s podro ja primarnega zdravstvenega varstva, referen nih ambulant 

družinske medicine, zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev in kakovosti storitev 

opredelili pojme, kot so referen na ambulanta, zadovoljstvo, management in kakovost. Na 

podlagi izidov iz teoreti nega dela raziskave smo potrdili, da dimenzije, kot so odnos 

zdravnika in medicinske sestre ter organiziranost dela referen nih ambulant statisti no 

zna ilno pozitivno vplivajo na splošno oceno zadovoljstva uporabnikov referen nih ambulant.  

Zdravstvo predstavlja podro je, ki je za vsakega posameznika skoraj del vsakdanjega 

življenja, saj se v vseh življenjskih obdobjih poslužujemo dolo enih zdravstvenih storitev. 

Zdravje kot vrednota se tesno prepleta z osnovnimi življenjskimi potrebami, zato je 

preventiva in promocija zdravih življenjskih navad eden poglavitnih ciljev primarnega 

zdravstvenega varstva. Zdravstveni delavci, kot promotorji zdravja, se trudijo zagotavljati 

kakovostno zdravstveno varstvo pacientov in posledi no vplivati na njihovo zadovoljstvo z 

zdravstveno obravnavo. eprav je za pacienta pomembna predvsem dobra in pozitivna 

izkušnja pri njihovi obravnavi, je za zdravstveni tim lahko to odgovor, da delajo dobro in da 

je zadovoljstvo pacientov neposredno povezano s kakovostjo zdravstvene oskrbe. 

Z uvedbo dela referen nih ambulant in nadgradnjo obstoje ih ambulant družinske medicine se 

je v osnovni zdravstveni dejavnosti odprl popolnoma nov list v zdravstveni obravnavi širšega 

prebivalstva, predvsem na programih celovitejše preventive in obravnave bolnikov s 

kroni nimi obolenji v skladu s protokoli. Po besedah Poplas Susi eve (2012, 117) referen ne 

ambulante omogo ajo pristop do posameznika in populacije, skrbijo za k ljudem orientirano 

zdravstveno oskrbo, za kakovostno delo zdravnikov z zahtevki po doseganju kazalnikov 

kakovosti in utemeljujejo dodatno informacijsko podporo, ki jo stroka že leta predlaga. Z 

edinstvenim pristopom in uvedbo referen nih ambulant v slovenskem zdravstvenem prostoru, 

ki sloni na uspešno postavljenih temeljih, jasni viziji in lastnem konceptu, je primer dobre 

prakse in zgled tudi ostalim evropskim državam kot tudi širšim svetovnim merilom.  
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Pridružitev diplomirane medicinske sestre v zdravstveni tim predstavlja dodano vrednost pri 

kakovostni obravnavi pacientov, ki si jo želimo v referen nih ambulantah. Z uvedbo registrov 

bolnikov, vodenjem pacientov s kroni no boleznijo, poglobljeno preventivo in zdravstveno 

vzgojnim delom so postale medicinske sestre samostojne in suverene strokovne sodelavke, 

svetovalke, edukatorke in povezovalke tima, kar pomeni ustrezni korak v strategiji obravnave 

bolnikov v prihodnosti. 

Timski pristop pri obravnavi bolnika je klju en za kakovostno opravljeno delo. Sodelovanje 

znotraj celotnega tima nam daje podatke o ustreznosti sestave uspešnega in kvalitetnega tima, 

kar ob utijo tudi pacienti z  merjenjem zadovoljstva ali brez njega. 

Vloga bolnika v sistemu zdravstvenega varstva predstavlja osrednji cilj delovanja 

zdravstvenih ustanov, kjer je bolnik, kot aktivni udeleženec, v današnjem asu neposredno 

vklju en v opravljanje zdravstvenih storitev. Njegovo mnenje in zadovoljstvo predstavljata 

pomembno sredstvo za na rtovanje sprememb in izboljšav pri izvajanju zdravstvene oskrbe, 

da bi zdravstvene težave bolnika dosegle najboljši možni izid.  

Definicij zadovoljstva in pojma kakovosti je skoraj toliko kolikor je njihovih avtorjev, bistvo 

vseh pa je v u inkovitem zagotavljanju in izboljševanju zdravstvenega varstva. Zadovoljstvo 

pacientov je ve dimenzionalni pogled, ki je odvisen od dela zdravnika in ostalega osebja, 

njihovega odnosa, sporazumevanja, komunikacije, prizadevanja ter prijaznosti, kar izjemno 

vpliva na izboljšanje zdravstvenega stanja pacienta. Delati dobro je premalo, pomembno je, 

kako delamo, delati pa moramo tudi vsak dan bolje. Poleg dobre strokovne usposobljenosti 

zaposlenih je za opravljanje kakovostnih storitev potrebna velika motiviranost in želja po 

opravljanju kakovostnega dela na delovnem mestu. Zagotavljanje in obvladovanje celovite 

kakovosti se tako kaže tudi v zavzetosti ter aktivnosti vseh zaposlenih.  

e povzamemo esna (2003, 227), ki pravi, da se u inki trajnega razvijanja kakovosti 

zdravstvene oskrbe kažejo v vedno boljših zdravstvenih izidih, lahko to tudi pomeni, da e ob 

kakovostnih virih za zdravstveno dejavnost in odli ni praksi v procesih zdravljenja 

domnevamo tudi zdravstvene izide, jih lahko sedaj tudi neposredno ocenimo, kar avtor 

imenuje »naknadno kontroliranje kakovosti«. Pri tem so raziskave merjenja zadovoljstva 

uporabnikov storitev neizbežne in dobrodošle.  

Ker je zadovoljstvo pomemben družbeni izid oskrbe, so organizacije dolžne spremljati 

poglede potencialnih in že obstoje ih uporabnikov zdravstvenih storitev, njihovih mnenj, 

pritožb, pohval, predlogov in podobno, kar pomembno in odlo ilno vpliva na uspešnost 

delovanja organizacije. Merjenje zadovoljstva pacientov je pomembno tudi za management, 

kar predstavlja enega od kazalnikov kakovosti opravljenega dela in pripomore k uspešnemu 

upravljanju in delovanju organizacije, u inkovitosti in fleksibilnosti celotnega zavoda, nižjim 

stroškom, boljšim rezultatom poslovanja ter konkuren ni prednosti.  
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Lahko zaklju imo, da je zadovoljstvo uporabnikov storitev pomemben izid zdravstvene 

oskrbe v Sloveniji in prikazuje predvsem kakovost sporazumevanja, organizacije dela in 

medsebojnih odnosov. Pacientovo mnenje o lastnih izkušnjah z zdravstveno obravnavo je zato 

dragocen prispevek pri oceni kakovosti dela in odkrivanju tistih podro ij dela, ki jih je še 

treba izboljšati.  

V ta namen bomo opravili empiri no raziskavo o povezanosti dejavnikov kakovosti storitev 

na zadovoljstvo uporabnikov referen nih ambulant družinske medicine v Zdravstvenem domu 

Ljubljana, ki bo predstavljena v naslednjem poglavju. Podro je, ki zajema delovanje 

referen nih ambulant družinske medicine v Sloveniji še ni bilo raziskano, saj ambulante 

delujejo šele od leta 2011 in bodo tako izsledki raziskave predstavili prve javno dostopne 

podatke zadovoljstva uporabnikov njenih storitev.  

41 



3 EMPIRI NI DEL – RAZISKAVA O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV KOT 

KAZALNIK KAKOVOSTI STORITEV V REFEREN NIH AMBULANTAH 

DRUŽINSKE MEDICINE V ZDRAVSTVENEM DOMU LJUBLJANA 

Namen empiri nega dela raziskave je bil raziskati zadovoljstvo uporabnikov v 43-ih 

referen nih ambulantah, obravnavanih v šestih enotah Zdravstvenega doma Ljubljana. 

Zanimali so nas naslednji dejavniki: zadovoljstvo z delom zdravnika in diplomirano 

medicinsko sestro, odnosi v povezavi zdravstvenega osebja – pacient, kakovost dela 

referen nih ambulant, vpliv na izboljšan življenjski slog, organiziranost referen nih ambulant 

in zdravstvenega doma ter povezava s splošnim zadovoljstvom uporabnikov referen nih 

ambulant. V ta namen smo izvedli empiri no raziskavo na 602 pacientih – uporabnikih 

referen nih ambulant. V tem poglavju bomo podrobneje opisali postopek, vzorec in 

instrument ter izide iz raziskave.  

3.1 Postopek, vzorec, instrument 

Raziskavo smo opravljali v asu od 16. junija 2014 do 14. julija 2014.  

Z izvedbo raziskave med uporabniki referen nih ambulant želimo preveriti naslednje 

hipoteze:  

H1: Zadovoljstvo z delom zdravnika statisti no zna ilno vpliva na oceno zadovoljstva 

uporabnikov storitev referen nih ambulant. 

H2: Zadovoljstvo z delom medicinske sestre statisti no zna ilno vpliva na oceno 

zadovoljstva uporabnikov storitev referen nih ambulant. 

H3: Zaznavanje kakovosti dela referen nih ambulant družinske medicine s strani 

uporabnikov je v statisti no zna ilni pozitivni povezavi z zadovoljstvom uporabnikov 

referen nih ambulant. 

H4: Zaznavanje kakovosti dela celotnega zdravstvenega tima se statisti no zna ilno 

razlikuje med uporabniki glede na pogostost obiska referen nih ambulant. 

H5: Zadovoljstvo uporabnikov storitev referen nih ambulant vpliva na izboljšanje 

zdravstvenega stanja in življenjski slog.  

Prošnjo za odobritev anketiranja in samo izvedbo raziskave smo naslovili na vodstvo 

Zdravstvenega doma Ljubljana, ki jo je z zanimanjem odobrilo (priloga 1). Prav tako smo 

anketni vprašalnik pred izvedbo anketiranja naslovili na Komisijo za medicinsko etiko, ki je 

potrdila eti no ustreznost in sprejemljivost raziskave ter podala predloge o skrajšanju samega 

vprašalnika, a smo se odlo ili za ohranitev prvotnosti le-tega, saj smo menili, da bi s 

krajšanjem oziroma izlo itvijo dolo enih vprašanj izgubili koristne podatke raziskave (priloga 

3). 
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Anketni vprašalniki so bili razdeljeni med 43 referen nih ambulant v vseh šestih enotah 

Zdravstvenega doma Ljubljana (Bežigrad, Center, Moste-Polje, Šentvid, Šiška, Vi -Rudnik). 

Vsaka ambulanta je prejela 14 vprašalnikov. Na podlagi vljudnega nagovora smo vse 

diplomirane medicinske sestre, ki so zaposlene v referen nih ambulantah, zaprosili za pomo  

pri anketiranju v obliki naklju nega razdeljevanja anketnih vprašalnikov med paciente. 

Diplomirane medicinske sestre so bile v nagovoru tudi seznanjene s cilji raziskave in samo 

izvedbo anketiranja, zato so bile zaprošene za dajanje morebitnih informacij pacientom in 

podajanjem odgovorov na morebitna zastavljena vprašanja. V ta sklop je bila vklju ena tudi 

informacija o oddaji izpolnjenega vprašalnika, to je v ustrezno obarvano škatlo z ustreznim 

napisom ob izhodu iz zdravstvenega doma.  

Skupaj je bilo oddanih 602 anketnih vprašalnikov. V roku 30 dni je bilo vrnjenih 124 ustrezno 

izpolnjenjih vprašalnikov, ki so tudi bili vklju eni v statisti no obdelavo. Delež vrnjenih 

vprašalnikov je bil 20,60 %, kar je sicer bilo v izrazito spodnji meji pri akovanega, a smo bili 

z odzivom na sodelovanje v raziskavi vseeno zelo zadovoljni. Na tako pridobljenih podatkih 

smo opravili statisti no analizo s programskim paketom SPSS20. Osnovne izide 

predstavljamo grafi no oziroma tabelari no.  

Hipot-eze smo preverjali na naslednji na in: 

Hipotezi 1 in 2 smo preverjali z enostavno regresijsko analizo. Dimenzije, ki smo jih 

uporabili za preverjanje hipoteze 1 in 2, smo izra unali kot povpre je posameznih sklopov 

trditev: zadovoljstvo z zdravnikom in zadovoljstvo z diplomirano medicinsko sestro. Za 

preverjanje teh dveh hipotez smo kot odvisno spremenljivko dolo ili oceno zadovoljstva 

uporabnikov referen nih ambulant, za neodvisni pa zadovoljstvo z delom zdravnika in 

zadovoljstvo z delom diplomirane medicinske sestre.  

Za preverjanje tretje hipoteze smo uporabili korelacijsko analizo, v kateri smo izra unali 

povezanost kakovosti dela referen nih ambulant in oceno zadovoljstva uporabnikov 

storitev referen nih ambulant. Obe spremenljivki smo izra unali kot povpre je trditev iz 

posameznega sklopa.  

etrto hipotezo smo preverjali s pomo jo analize variance, kjer smo dimenzije zaznavanja 

kakovosti dela prav tako izra unali kot povpre je posameznih sklopov trditev. Pri tem 

smo kot odvisno spremenljivko dolo ili kakovost dela referen nih ambulant, neodvisno pa 

pogostost obiskov zdravnika oziroma referen ne ambulante z možnimi odgovori: vsak 

mesec, na tri mesece, na pol leta, enkrat letno ali manj kot enkrat letno.  

Za preverjanje pete hipoteze smo uporabili enostavno regresijsko analizo, kjer smo 

dimenzije izra unali kot povpre je trditev po posameznem sklopu. Za preverjanje hipoteze 

smo dolo ili kot odvisno spremenljivko izboljšanje zdravstvenega stanja in življenjski 

slog, kot neodvisno pa zadovoljstvo uporabnikov storitev referen nih ambulant. Uporabili 

smo tudi faktorsko analizo, kjer smo dolo ili dva faktorja: izboljšanje zdravstvenega 

stanja in psihofizi ne kondicije in zmanjšanje/opustitev škodljivih razvad.  
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Statisti no zna ilne izide smo obravnavali pri stopnji zna ilnosti 0,05. 

3.1.1 Opis vzorca 

Pri raziskavi smo uporabili namenski vzorec. Iz celotne populacije smo izbrali namenski 

vzorec uporabnikov storitev referen nih ambulant, ki so neposredno bili udeleženi pri izvedbi 

obravnavanih storitev v dolo enem asovnem obdobju.  

V vzorec smo zajeli 124 oseb, med katerimi je nekoliko ve  žensk (54,0 %) kot moških 

(46,0 %).  
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Slika 1: Struktura anketirancev glede na starost 

Najve ji delež, to je skoraj tretjina anketirancev (32,3 %), je starih med 60 in 69 let. Dobra 

petina anketirancev (21,0 %) je starih med 40 in 49 let, enak delež jih je starih od 50 do 59 let. 

Mlajši od 40 let in stari od 70 let naprej so v manjšini in predstavljajo po 12,9-odstotni delež.  
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Slika 2: Struktura anketirancev glede na izobrazbo 

Osnovnošolsko izobraženi predstavljajo 14,5-odstotni delež v vzorcu, 20,2 % pa je poklicno 

izobraženih. Najve  anketirancev ima srednješolsko izobrazbo (38,7 %). Anketiranci z 
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višješolsko izobrazbo predstavljajo le 14,5 % in z visoko strokovno izobrazbo 7,3 %. 

Anketiranci, ki imajo univerzitetno izobrazbo, opravljeno specializacijo ali strokovni 

magisterij, predstavljajo 4,8-odstotni delež. 
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Slika 3: Struktura anketirancev glede na zaposlitveni status 

V vzorcu sta glede na zaposlitveni status prevladujo i dve skupini anketirancev: zaposleni 

oziroma samozaposleni, ki predstavljajo 41,5-odstotni delež, in upokojenci (44,7 %). 

Nezaposlenih je 13,0 %, invalidsko upokojenih pa 0,8 %. 

Preglednica 2: Demografski podatki 

    Število Delež (v %) 

Spol moški 57 46,0 

ženska 67 54,0 

Starost manj kot 40 let 16 12,9 

40 do 49 let 26 21,0 

50 do 59 let 26 21,0 

60 do 69 let 40 32,3 

70 ali ve  16 12,9 

Izobrazba osnovnošolska 18 14,5 

poklicna 25 20,2 

srednješolska 48 38,7 

višješolska 18 14,5 

visoka strokovna 9 7,3 

univ., special. ali strok. mag 6 4,8 

Zaposlitveni status (samo)zaposlen 51 41,5 

nezaposlen 16 13,0 

upokojen 55 44,7 

invalidsko upokojen 1 0,8 
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3.1.2 Opis instrumenta 

Za raziskavo smo uporabili vprašalnik zaprtega tipa, ki pa je kljub temu vseboval še dve 

odprti vprašanji. Zasnovan je bil na podlagi teoreti nih spoznanj in EUROPEP instrumenta. 

Delno smo uporabili prirejen strukturiran vprašalnik EUROPEP, delno pa smo razvili lastni 

instrument za merjenje dimenzij zadovoljstva in kakovosti. Tako smo vsebinsko sestavili nov 

merski instrument za ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev v 

zdravstvenih zavodih na primarnem nivoju.  

Anketni vprašalnik je sestavljen iz petih sklopov in vsebuje 61 vprašanj.  

V prvih dveh sklopih vprašanj so anketiranci odgovarjali na vprašanja, ki so povezana s 

pojmoma zadovoljstva in kakovosti. Tu je postavljenih 43 vprašanj zaprtega tipa z vnaprej 

pripravljenimi odgovori. Anketiranci so odgovarjali s pomo jo Likertove petstopenjske 

lestvice, pri emer 1 pomeni – se sploh ne strinjam in 5 – se zelo strinjam. Odgovarjali so na 

trditve, ki se nanašajo na zadovoljstvo z delom zdravnika in diplomirane medicinske sestre, 

oceno kakovosti dela referen nih ambulant in njihovim vplivom na izboljšan življenjski slog.  

V tretjem sklopu vprašanj so se anketiranci opredeljevali glede na splošno oceno celotnega 

tima v referen ni ambulanti. Najprej je bilo postavljeno vprašanje zaprtega tipa s petimi 

vnaprej pripravljenimi odgovori, kjer so anketiranci prav tako odgovarjali s pomo jo 

Likertove petstopenjske lestvice, pri emer 1 pomeni – sploh nisem zadovoljen in 5 – zelo 

sem zadovoljen. Sledili sta dve vprašanji zaprtega tipa z vnaprej postavljenimi odgovori. 

Zadnje vprašanje v tem sklopu je bilo odprtega tipa.  

etrti sklop vprašanj je vseboval splošne podatke, kjer so anketiranci odgovarjali glede na 

kategorije obravnave bolezni. Tu je bilo postavljenih pet vprašanj za obkroževanje vnaprej 

postavljenih odgovorov.  

Pri petem sklopu vprašanj smo od anketirancev pridobili demografske podatke. Štiri vprašanja 

so bila zastavljena z vnaprej pripravljenimi odgovori za obkroževanje, zadnje vprašanje pa je 

bilo odprtega tipa.  

Anketni vprašalnik je bil predhodno testiran na 20-ih naklju no izbranih uporabnikih izbrane 

referen ne ambulante v Zdravstvenem domu Bežigrad, ki so v akalnici akali na pregled pri 

svojem osebnem (izbranem) zdravniku.  

3.2 Analiza in interpretacija raziskave 

Pridobljene odgovore anketirancev smo vnesli v program Excel, nato pa smo s pomo jo 

programa SPSS opravili statisti no obdelavo podatkov. Izide odgovorov na vprašanja smo 

predstavili grafi no in ponekod tudi tabelari no. Rezultate smo obdelali s pomo jo 
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deskriptivne statistike, regresijske analize, korelacijske analize in analizo variance. Trditve, ki 

so se nanašale na dimenzije zadovoljstva, so anketiranci ovrednotili z ocenami od 1 do 5, pri 

emer 1 pomeni – se sploh ne strinjam / sploh nisem zadovoljen, 5 pa – se zelo strinjam / sem 

zelo zadovoljen.  

3.2.1 Interpretacija osnovnih izidov iz raziskave 

Osnovne rezultate predstavljamo po posameznih vsebinskih sklopih: 1) zadovoljstvo z 

zdravnikom, 2) zadovoljstvo z diplomirano medicinsko sestro, 3) kakovost dela referen nih 

ambulant, 4) osebno in zdravstveno stanje anketirancev in 5) splošna ocena zadovoljstva.  

Zadovoljstvo z zdravnikom 

Zadovoljstvo z zdravnikom smo merili z dvanajstimi trditvami na lestvici od 1 (se sploh ne 

strinjam) do 5 (se zelo strinjam). V nadaljevanju so prikazane povpre ne vrednosti teh trditev.  

 

4,3

4,3

4,3

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,5

4,5

4,5

4,4

1 2 3 4 5

Zdravnik mi je pomagal pri premagovanju ustvenih

težav v zvezi z mojim zdravst. stanjem.

Zdravnik mi je dal ob utek, da ima dovolj asa zame

med obiskom v ambulanti.

Zdravnik je vedel, kaj je naredil in povedal med

prejšnjimi obiski.

Zdravnik mi je dal ob utek enake obravnave kot pri

ostalih pacientih.

Zdravnik me je vklju il v odlo anje o mojem

zdravljenju.

Zdravniku sem lahko zaupal vse svoje težave.

Zdravnik mi je dal vse informacije o mojih

simptomih in/ali bolezni ter zdravljenju.

Zdravnik se je natan no posvetil mojim težavam in

bil z mano odkrit.

Zdravnik mi je natan no pojasnil namen preiskav in

zdravljenja.

Svojega zdravnika lahko priporo am tudi ostalim.

Z mojimi zdravstvenimi podatki se ravna zaupno in

strokovno.

Nikakršnega razloga nimam, da bi razmišljal o

zamenjavi zdravnika.

Zadovoljstvo z zdravnikom

Aritmeti na sredina

Slika 4: Zadovoljstvo z zdravnikom – povpre ne ocene 
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Povpre ne ocene vseh vidikov zadovoljstva z zdravnikom so si zelo podobne in se gibljejo 

med 4,3 in 4,5. Tri najbolje ocenjene trditve se nanašajo na priporo ilo svojega zdravnika 

ostalim, mnenje, da se s pacientovimi podatki ravna zaupno in strokovno ter mnenje, da ni 

razloga za menjavo zdravnika. Najnižje, a še vedno zelo visoko so ocenjene tri trditve, ki se 

nanašajo na mnenje, da je zdravnik vedel, kaj je naredil in povedal med prejšnjimi obiski, da 

je zdravnik dajal ob utek, da ima dovolj asa za pacienta in da je pomagal pri premagovanju 

ustvenih težav v zvezi z zdravstvenim stanjem. Skupna povpre na ocena zadovoljstva z 

zdravnikom znaša tako 4,4. 

Preglednica 3: Cronbachov koeficient zanesljivosti – zadovoljstvo z zdravnikom 

Cronbachova alfa Število postavk 

0,974 12 
 

Cronbachov koeficient zanesljivosti znaša 0,97, kar kaže na visoko stopnjo zanesljivosti 

merskega instrumenta.  

Zadovoljstvo z diplomirano medicinsko sestro 

Zadovoljstvo z diplomirano medicinsko sestro smo prav tako merili z dvanajstimi trditvami 

na lestvici od 1 (se sploh ne strinjam) do 5 (se zelo strinjam). V nadaljevanju so prikazane 

povpre ne vrednosti teh trditev.  
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1 2 3 4 5

Med. sestra je vedela, kaj je naredila in povedala

med prejšnjimi obiski.

Med. sestra mi je pomagala pri premagovanju

ustv. težav v zvezi z mojim zdravstv. stanjem

Med. sestra me je natan no izobrazila o vodenju in

spremljanju moje bolezni.

Med. sestri sem lahko zaupal vse svoje težave.

Med. sestra me je vklju ila v program spremljanja

bolezni in zdravljenja.

Med. sestra se je natan no posvetila mojim

težavam in bila z mano odkrita.

Med. sestra mi je dala vse informacije o mojih

simptomih in/ali bolezni ter zdravljenju.

Med. sestra z mojimi zdravstvenimi podatki ravna

zaupno in strokovno.

Med. sestro bi priporo il tudi ostalim.

Nikakršnega razloga nimam, da bi dvomil v delo

med. sestre

Imel sem ob utek enake obravnave kot pri ostalih

pacientih.

Med. sestra mi je dala ob utek, da ima dovolj asa

zame med obiskom v ambulanti.

Zadovoljstvo z dipl. medicinsko sestro

Aritmeti na sredina

Slika 5: Zadovoljstvo z diplomirano medicinsko sestro – povpre ne ocene 

Povpre na ocena zadovoljstva z diplomirano medicinsko sestro znaša 4,6 in je nekoliko višja 

kot je povpre na ocena zadovoljstva z zdravnikom. Le dve trditvi sta ocenjeni nekoliko nižje 

od 4,6 in se nanašata na pomo  medicinske sestre pri premagovanju ustvenih težav v zvezi s 

pacientovim zdravstvenim stanjem in na vedenje medicinske sestre, kaj je naredila in 

povedala med prejšnjimi obiski pacienta. 

Preglednica 4: Cronbachov koeficient zanesljivosti – zadovoljstvo z diplomirano 
medicinsko sestro 

Cronbachova alfa Število postavk 

0,970 12 
 

Cronbachov koeficient zanesljivosti znaša 0,97, kar kaže na visoko stopnjo zanesljivosti 

merskega instrumenta.  
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Kakovost dela referen nih ambulant 

Kakovost dela referen nih ambulant smo merili z devetimi trditvami na lestvici od 1 (zelo 

slabo) do 5 (odli no). V nadaljevanju so prikazane povpre ne vrednosti teh trditev.  
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4,3

4,4

4,4

4,4

4,4

4,5

4,4

1 2 3 4 5

Pridem lažje do svojega zdravnika, kadar ga

potrebujem

Lažje dobim termin za pregled oz. lažje pridem

na vrsto

Se je izboljšalo delo zdravstvenega osebja v

ambulanti

Sem deležen bolj strokovne obravnave

Aktivno sodelujem pri procesu zdravljenja

Pridem lažje do medicinske sestre, kadar jo

potrebujem

Je bolje poskrbljeno za moje lastno zdravje

Je moja bolezen bolje spremljana in vodena

Med. sestra podpira zdrav življenjski slog in me

k temu spodbuja

Kakovost dela referen nih ambulant

Aritmeti na sredina

Slika 6: Kakovost dela referen nih ambulant – povpre ne vrednosti 

Kakovost dela referen nih ambulant je ocenjena s povpre no oceno 4,4. Najvišje je ocenjena 

trditev, da medicinska sestra podpira zdrav življenjski slog in pacienta k temu spodbuja (4,5). 

Najnižje, a še vedno precej visoko, sta ocenjeni trditvi, da pacient lažje dobi termin za pregled 

in pride lažje do svojega zdravnika (4,2).  

Preglednica 5: Cronbachov koeficient zanesljivosti – kakovost referen nih ambulant 

Cronbachova alfa Število postavk 

0,968 9 
 

Cronbachov koeficient zanesljivosti znaša 0,97, kar kaže na visoko stopnjo zanesljivosti 

merskega instrumenta.  
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Sprememba zdravstvenega stanja in življenjskega sloga na podlagi vpliva dela referen nih 

ambulant 

Z naslednjimi desetimi trditvami smo izmerili, v kolikšni meri sta se po mnenju anketiranca 

njegovo zdravstveno stanje in življenjski slog izboljšala kot posledica obiskovanja referen nih 

ambulant. Anketiranci so podali svoje mnenje na lestvici od 1 (se sploh ne strinjam) do 5 (se 

zelo strinjam).  
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Pijem manj alkohola ali le ob asno ob posebnih
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Sem psihi no dosti bolj uravnotežen

Sem shujšal

Je moj krvni pritisk / krvni sladkor dosti nižji

Je moja bolezen dosti bolj obvladljiva

Se bolje po utim in optimisti no gledam na svet

okrog sebe

Sem spremenil prehranjevalne navade

Se ve gibljem in skrbim za rekreacijo

Sprememba zdravstvenega stanja in

življenjskega sloga

Aritmeti na sredina

5

Slika 7: Sprememba pacientovega zdravstvenega stanja in njegovega življenjskega sloga 
na podlagi vpliva dela referen nih ambulant 

Ta sklop trditev so anketiranci ocenili z najnižjo povpre no oceno, to je 3,5. Najbolj se 

strinjajo, da se zaradi obiskovanja referen ne ambulante ve  gibljejo in skrbijo za rekreacijo 

in da so spremenili prehranjevalne navade (3,7). Nekoliko manj se strinjajo, da se po utijo 

bolje in da bolj optimisti no gledajo na svet okoli sebe (3,6). Najmanj se strinjajo s trditvama, 

da ne kadijo ve  (3,1) in da jim je zdravnik zmanjšal odmerke zdravil (2,9). 
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Preglednica 6: Cronbachov koeficient zanesljivosti – sprememba zdravstvenega stanja 
in življenjskega sloga 

Cronbachova alfa Število postavk 

0,958 10 
 

Cronbachov koeficient zanesljivosti znaša 0,96, kar kaže na visoko stopnjo zanesljivosti 

merskega instrumenta.  

Splošna ocena zadovoljstva 

Splošna ocena zadovoljstva je sestavljena iz ocene zadovoljstva z zdravnikom, diplomirano in 

srednje medicinsko sestro ter z organizacijo referen ne ambulante ter zdravstvenega doma. 

Anketiranci so ocenjevali svoje zadovoljstvo na lestvici od 1 (sploh nisem zadovoljen) do 5 

(zelo sem zadovoljen). 
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Slika 8: Splošna ocena zadovoljstva 

Anketiranci so na splošno precej zadovoljni, saj znaša njihova povpre na ocena 4,5. Najbolj 

so zadovoljni z diplomirano medicinsko sestro in z zdravnikom (4,6), za malenkost manj z 

organizacijo referen ne ambulante (4,5). Najmanj, a še vedno precej, so zadovoljni z 

organizacijo zdravstvenega doma (4,3). 

Preglednica 7: Cronbachov koeficient zanesljivosti – sprememba zdravstvenega stanja 
in življenjskega sloga 

Cronbachova alfa Število postavk 

0,927 5 
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Cronbachov koeficient zanesljivosti znaša 0,93, kar kaže na visoko stopnjo zanesljivosti 

merskega instrumenta.  

Posredovanje informacije o bolezni in skrbi zanjo 

Anketiranci so na vprašanje, kdo jim je posredoval najve  informacij, lahko obkrožili najve  

tri odgovore, v povpre ju pa so jih obkrožili 2,3. Informacije so torej dobili od ve  virov.  
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zdravnik

Odstotek

Slika 9: Vir posredovanja informacij o bolezni 

Pri akovano je ve ina anketirancev (82,8 %) navedla, da jim je zdravnik posredoval najve  

informacij o njihovi bolezni in skrbi zanjo. Trem etrtinam (75,4 %) je posredovala 

informacije diplomirana medicinska sestra, štiri desetine (39,3 %) se jih je pozanimalo na 

internetu ali v literaturi, tri desetine (29,5 %) jih je bilo obveš enih s strani srednje 

medicinske sestre, desetina (10,7 %) pa s strani znancev in prijateljev. 
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Najpomembnejše lastnosti zaposlenih v referen nih ambulantah 

Anketiranci so izmed desetih navedenih lastnosti zaposlenih v referen nih ambulantah izbrali 

tri za njih najpomembnejše.  
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Slika 10: Najpomembnejše lastnosti zaposlenih v referen nih ambulantah 

Ve ini anketirancev (78,2 %) je med tremi najpomembnejšimi lastnostmi navedlo 

strokovnost. Na drugem mestu je izkušenost, ki jo je navedlo 48,4 % anketirancev, malenkost 

manj pa je navedlo prijaznost (46,8 %). Okoli tri desetine anketirancev je navedlo zanesljivost 

oziroma natan nost. Ostale zna ilnosti je navedla le etrtina ali manj anketirancev in torej 

niso tako pomembne.  

Splošni podatki o obisku referen nih ambulant 

Anketirance smo še povprašali, kdaj so za eli obiskovati referen no ambulanto, kako pogosto, 

kako je bilo opredeljeno njihovo zdravstveno stanje, katero kroni no bolezen imajo in kateri 

dejavniki tveganja za zdravje so jim bili odkriti.  
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Slika 11: Za etek obiskovanja referen ne ambulante 

Nekaj ve  kot polovica anketirancev (56,5 %) je za elo obiskovati referen no ambulanto pred 

enim letom, slaba desetina (8,9 %) pa v letu anketiranja. etrtina jih je bila prvi  v ambulanti 

pred dvema letoma (25,0 %), desetina (9,7 %) pa pred tremi leti. 
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Slika 12: Pogostost obiskovanja zdravnika oziroma referen ne ambulante 

Le 4,9 % anketirancev je mese nih obiskovalcev referen ne ambulante. Dobra etrtina 

(26,2 %) jih obiskuje ambulanto na tri mesece, 24,6 % na pol leta, 26,2 % enkrat letno in 

16,4 % manj kot enkrat letno. 

55 



 

45,3%

4,3%

46,2%

4,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

bolnik z ugotovljenimi

dejav. tveganja za

zdravje

bolnik, ki se zaradi

bolezni zdravi ve kot 3

mesece

kroni ni bolnik zdrav (preventiva)

O
d
st
o
te

k

Slika 13: Opredelitev zdravstvenega stanja 

Med anketiranci je 46,2 % kroni nih bolnikov, 45,3 % je bolnikov z ugotovljenimi dejavniki 

tveganja za zdravje, 4,3 % pa je bolnikov, ki se zaradi bolezni zdravijo ve  kot tri mesece. 

Oseb, ki so se opredelile kot zdrave oziroma so bile na preventivnem obisku, je 4,3 %. 
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Slika 14: Opredelitev glede na vrsto kroni ne bolezni 

Anketiranci so navedli, zaradi katerih kroni nih bolezni se zdravijo. V povpre ju so navedli 

1,3 bolezni, kar pomeni, da je približno vsak tretji anketiranec navedel dve bolezni. 

Najpogosteje so to bolniki z arterijsko hipertenzijo (63,6 %), etrtina je bolnikov s sladkorno 

boleznijo (24,2 %), dobra petina (21,2 %) jih ima astmo, okoli desetina (10,6 %) jih ima 

benigno pove anje prostate ali kroni ne obstruktivne plju ne bolezni (9,1 %), 3,0 % pa jih 

ima depresijo. 
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Slika 15: Odkriti dejavniki tveganja za zdravje 

Polovica anketirancev je navedla, da so jim kot dejavnik tveganja za zdravje bili odkriti 

dejavniki za sr no-žilne bolezni. Dobra tretjina (36,7 %) je predebelih, slaba petina (18,9 %9 

jih ima dejavnike tveganja za arterijsko hipertenzijo, 13,3 % za sladkorno bolezen, 11,1 % za 

depresijo in desetina za KOPB. 

3.2.2 Faktorska analiza 

V nadaljevanju predstavljamo faktorsko analizo z metodo glavnih osi (Pincipal Axis 

Factoring), za spremembo pacientovega zdravstvenega stanja in življenjskega sloga. S to 

metodo iz ve jega števila neposredno merjenih spremenljivk izra unamo manjše število novih 

(latentnih) spremenljivk oziroma faktorjev. Faktorje nato uporabimo za interpretacijo 

strukture (zna ilnosti) podatkov ali za nadaljnje analize z drugimi metodami.  

Preglednica 8: Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorca in Bartlettov preizkus 
– izboljšanje zdravstvenega stanja in življenjskega sloga 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorca   0,92 

Bartlettov preizkus sferi nosti hi-kvadrat 805,266 

df 45 

p < 0,001 
 

Keiser-Meyer-Olkinov preizkus ustreznosti vzorca meri mo  celotne povezanosti med 

spremenljivkami (oziroma meri homogenost spremenljivk) in zavzema vrednosti med 0 in 1, 

pri emer višja vrednost pomeni ve jo ustreznost vzorca. Vrednosti pod 0,5 obi ajno 

pomenijo, da vzorec oziroma spremenljivke niso primerne za tovrstno analizo. V našem 
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primeru znaša vrednost te mere 0,92, torej je uporaba faktorske analize na teh podatkih 

upravi ena. 

Z Bartlettovim preizkusom sferi nosti preizkušamo domnevo, da je korelacijska matrika 

enotska matrika oziroma da korelacija med spremenljivkami ne obstaja. Ta test je zelo blag in 

hitro pokaže razlike. e razlike ne bi obstajale, bi to pomenilo, da so spremenljivke neodvisne 

med seboj in tako faktorska analiza ne bi bila smiselna. Hi-kvadrat preizkus je statisti no 

zna ilen (p < 0,001), torej med spremenljivkami obstajajo korelacije. 

 

Slika 16: Diagram lastnih vrednosti – izboljšanje zdravstvenega stanja in življenjskega 
sloga 

Diagram lastnih vrednosti pokaže na eno izrazito visoko lastno vrednost, kar pomeni, da vse 

spremenljivke, ki se nanašajo na izboljšanje življenjskega sloga in zdravstvenega stanja, 

medsebojno korelirajo in bi jih lahko obravnavali kot eno dimenzijo. Naslednji prelom poteka 

grafikona je pri dveh komponentah. eprav je lastna vrednost druge komponente manjša od 1, 

ki obi ajno predstavlja mejo za dolo itev števila komponent, se vseeno odlo imo, da bomo 

spremenljivke obravnavali z dvema faktorjema. 
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Preglednica 9: Delež pojasnjene variance – izboljšanje zdravstvenega stanja in 
življenjskega sloga 

Faktor Skupaj Stopnja variance (%) Kumulativa % 

Za etne lastne vrednosti 

1 7,28 72,83 72,83 

2 0,77 7,71 80,54 

3 0,45 4,50 85,04 

4 0,35 3,54 88,58 

5 0,30 2,97 91,55 

6 0,24 2,42 93,97 

7 0,21 2,07 96,04 

8 0,18 1,79 97,83 

9 0,11 1,12 98,94 

10 0,11 1,06 100,00 

Lastne vrednosti po ekstrakciji 

1 7,04 70,42 70,42 

2 0,51 5,11 75,53 

Lastne vrednosti po rotaciji 

1 4,29 42,87 42,87 

2 3,27 32,67 75,53 
 

Skupni delež pojasnjene variance spremenljivk z dvema faktorjema znaša 75,5 %, od tega že s 

prvim faktorjem pojasnimo 70,4 %. Po rotaciji se varianca bolj porazdeli med faktorja, tako 

da 42,9 % odpade na prvi faktor in 32,7 % na drugi. 

Preglednica 10: Faktorska struktura po rotaciji – izboljšanje zdravstvenega stanja in 
življenjskega sloga 

  
Faktor 

1 2 

Sem spremenil prehranjevalne navade 0,83 0,25 

Sem shujšal 0,77 0,42 

Se ve  gibljem in skrbim za rekreacijo 0,73 0,36 

Je moj krvni pritisk / krvni sladkor dosti nižji 0,72 0,49 

Je moja bolezen dosti bolj obvladljiva 0,70 0,49 

Sem psihi no dosti bolj uravnotežen 0,66 0,62 

Mi je zdravnik zmanjšal odmerke zdravil 0,64 0,60 

Se bolje po utim in optimisti no gledam na svet okrog sebe 0,64 0,62 

Pijem manj alkohola ali le ob asno ob posebnih priložnostih 0,38 0,83 

Ne kadim ve  0,30 0,77 
 

Faktorska struktura se precej prekriva, kar se kaže, da imajo tri spremenljivke visoke 

faktorske uteži na dveh faktorjih (nad 0,5). 
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Prvi faktor ima mo ne faktorske uteži na prvih osmih spremenljivkah, navedenih v tabeli 8. 

Najvišja utež je pri spremenljivki, ki se nanaša na spremembo prehranjevalnih navad in 

vsebinsko gledano najmo neje dolo a faktor. Naslednjo najmo nejšo utež ima spremenljivka, 

ki opisuje, ali je pacient shujšal, odkar obiskuje referen no ambulanto. Spremenljivke s 

faktorsko utežjo, višjo ali enako od 0,7, opisujejo naslednja izboljšanja pacientovega stanja, 

odkar obiskuje referen no ambulanto: ve  se giblje in skrbi za rekreacijo, znižal se mu je 

krvni pritisk oziroma sladkor in bolezen je postala bolj obvladljiva. Nekoliko nižje faktorske 

uteži imajo spremenljivke, ki se nanašajo na ve jo psihi no uravnoteženost, zmanjšanje 

odmerkov zdravil in ve ji optimizem. Faktor poimenujemo izboljšanje zdravstvenega stanja in 

psihofizi ne kondicije. 

Drugi faktor zaznamujeta le dve spremenljivki, ena se nanaša na zmanjšanje pitja alkohola, 

druga pa na prekinitev kajenja. Faktor poimenujemo zmanjšanje / opustitev škodljivih razvad. 

Preglednica 11: Opisne statistike – izboljšanje zdravstvenega stanja in življenjskega 
sloga 
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Izboljšanje zdravstvenega stanja in psihofizi ne kondicije 119 1 5 3,53 1,18 

Zmanjšanje/opustitev škodljivih razvad 103 1 5 3,17 1,37 
 

Dimenzija izboljšanje zdravstvenega stanja in psihofizi ne kondicije je ocenjena s povpre no 

oceno 3,5, dimenzija zmanjšanje/opustitev škodljivih razvad pa nekoliko nižje, s povpre no 

oceno 3,17. Obe dimenziji sta torej ocenjeni nekoliko nad sredinsko stopnjo strinjanja.  

3.2.3 Obravnava odprtih vprašanj 

V anketnem vprašalniku smo anketirancem zastavili tudi dve odprti vprašanji, ki sta bili 

zastavljeni na naslednji na in (sta se glasili): Kaj bi po vašem mnenju še pripomoglo k dvigu 

kakovosti storitev v referen nih ambulantah? Imate še kak predlog za izboljšave / nasvet / 

kritiko / pohvalo glede dela referen nih ambulant? 

Dobili smo le nekaj skromnih odgovorov na zastavljena odprta vprašanja.  

Kaj bi po vašem mnenju še pripomoglo k dvigu kakovosti storitev v referen nih ambulantah? 

»da bodo še v sistemu kakovosti ostale naprej«; 

»nasveti, kako si im ve  sam pomagati«; 

»kar na taki kakovosti naj ostane«; 

»bolj pogosti pregledi«; 
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»do sedaj spodbudno, še naprej tako!«; 

»sem bila samo dvakrat in sem zelo zadovoljna s tako obliko dela«; 

»da bi dolo ili termin, kdaj so po telefonu dosegljivi«; 

»ne vem«; 

»ve  referen nih, Elena ne more do dipl. sestre, ker njena zdravnica nima tega programa«. 

Imate še kak predlog za izboljšave / nasvet / kritiko / pohvalo glede dela referen nih 

ambulant? 

»pohvala«; 

»še naprej obstoj referen nih ambulant«; 

»medicinska sestra je prava lepoti ka in mi polepša dan«; 

»izlo iti nepotrebno (nepreverjeno, alternativo, zdravila)«; 

»hvala in še naprej tako«; 

»kar naprej tako«; 

»same pohvale in skrb za paciente«; 

»vše  so mi podaljšani recepti, da mi za recept ni treba k zdravniku, ga napiše med. 

sestra«; 

»super stvar!«; 

»prijazne so zelo!«; 

»vse dobro«; 

»zelo skrbijo za nas, vse pohvale!«; 

»predolga anketa«; 

»vse pohvale«; 

»sem zelo zadovoljna, takšnih bi ve  rabili«; 

»zelo pozdravljam uvedbo referen nih ambulant, saj je druga e na zdravnikih prevelika 

obremenitev tudi za tisto, kar lahko opravijo sestre, seveda v koliko niso 

preobremenjene«. 

3.2.4 Potrditev / zavrnitev hipotez 

H1: Zadovoljstvo z delom zdravnika statisti no zna ilno vpliva na oceno zadovoljstva 

uporabnikov storitev referen nih ambulant. 

Rezultate zadovoljstva z delom zdravnika smo predstavili v sliki 4 (poglavje 3.2.1, stran 47). 

Analiza glavnih komponent je pokazala, da lahko vse trditve obravnavamo kot eno dimenzijo 

(priloga 3, tabele 1–3 in slika 17). Vrednost Cronbachovega koeficienta znaša 0,97, kar kaže 

na visoko stopnjo zanesljivosti merskega instrumenta. Dimenzijo smo izra unali kot 

povpre je vseh trditev, ki se nanašajo na zadovoljstvo z zdravnikom. 
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Rezultate zadovoljstva uporabnikov storitev referen nih ambulant smo predstavili v sliki 8 

(poglavje 3.2.1, stran 52). Tudi za te indikatorje je analiza glavnih komponent pokazala, da 

lahko vse trditve obravnavamo kot eno dimenzijo. Vrednost Cronbachovega koeficienta znaša 

0,96, kar prav tako kaže na visoko stopnjo zanesljivosti merskega instrumenta. Dimenzijo 

smo izra unali kot povpre je vseh trditev, ki se nanašajo na zadovoljstvo uporabnikov storitev 

referen nih ambulant. 

Hipotezo preverjamo z enostavno regresijsko analizo, saj glede na to, da imamo samo eno 

dimenzijo zadovoljstva z zdravnikom, ne moremo uporabiti multiple regresijske analize. 

Preglednica 12: Rezultati regresijske analize – vpliv zadovoljstva z zdravnikom na 
splošno zadovoljstvo z referen no ambulanto 

  
B 

Standardna 
napaka 

Beta t p 
R 

kvadrat 

Konstanta 1,251 0,253   4,951 0,0001 
0,58 

Zadovoljstvo z zdravnikom 0,735 0,057 0,763 12,976 0,0001 

Legenda: t – statistika, p – stopnja zna ilnosti. 

Delež pojasnjene variance splošnega zadovoljstva z zadovoljstvom z zdravnikom znaša 0,58, 

kar je dokaj veliko. Beta koeficient je statisti no zna ilen (p = 0,001), s tem lahko potrdimo 

hipotezo. e se zadovoljstvo z zdravnikom dvigne za eno stopnjo, se splošno zadovoljstvo 

pove a za 0,74 stopnje. 

H2: Zadovoljstvo z delom medicinske sestre statisti no zna ilno vpliva na oceno zadovoljstva 

uporabnikov storitev referen nih ambulant. 

Rezultate zadovoljstva z delom medicinske sestre smo predstavili v sliki 5 (poglavje 3.2.1, 

stran 49). Analiza glavnih komponent je pokazala, da lahko vse trditve obravnavamo kot eno 

dimenzijo (priloga 6, tabele 4–6 in slika 18). Vrednost Cronbachovega koeficienta znaša 0,96, 

kar kaže na visoko stopnjo zanesljivosti merskega instrumenta. Dimenzijo smo izra unali kot 

povpre je vseh trditev, ki se nanašajo na zadovoljstvo z diplomirano medicinsko sestro. 

Rezultate zadovoljstva uporabnikov storitev referen nih ambulant smo predstavili v sliki 8 

(poglavje 3.2.1, stran 52). Tudi za te indikatorje je analiza glavnih komponent pokazala, da 

lahko vse trditve obravnavamo kot eno dimenzijo. Vrednost Cronbachovega koeficienta znaša 

0,96, kar prav tako kaže na visoko stopnjo zanesljivosti merskega instrumenta. Dimenzijo 

smo izra unali kot povpre je vseh trditev, ki se nanašajo na zadovoljstvo uporabnikov storitev 

referen nih ambulant. 
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Preglednica 13: Rezultati regresijske analize – vpliv zadovoljstva z diplomirano 
medicinsko sestro na splošno zadovoljstvo z referen no ambulanto 

  
B 

Standardna 
napaka 

Beta t p 
R 

kvadrat 

Konstanta 0,291 0,257   1,133 0,260 
0,69 Zadovoljstvo z dipl. medicinsko 

sestro 
0,919 0,056 0,832 16,507 0,000 

 

Delež pojasnjene variance splošnega zadovoljstva z zadovoljstvom diplomirane medicinske 

sestre znaša 0,69, kar je celo ve  kot z zadovoljstvom z zdravnikom. Beta koeficient je 

statisti no zna ilen (p = 0,001), s tem lahko potrdimo hipotezo. e se zadovoljstvo z 

medicinsko sestro dvigne za eno stopnjo, se splošno zadovoljstvo pove a za 0,92 stopnje. Iz 

tega lahko sklepamo, da je skoraj celotno splošno zadovoljstvo odvisno prav od diplomirane 

medicinske sestre. 

H3: Zaznavanje kakovosti dela referen nih ambulant družinske medicine s strani uporabnikov 

je v statisti no zna ilni povezavi z zadovoljstvom uporabnikov referen nih ambulant. 

Skupno oceno kakovosti dela smo izra unali kot povpre je trditev, predstavljenih v sliki 6 

(poglavje 3.2.1, stran 50). Hipotezo preverimo s Pearsonovim korelacijskim koeficientom. 

Preglednica 14: Povezanost zaznavanja kakovosti dela referen nih ambulant in 
splošnega zadovoljstva z referen no ambulanto 

    Splošna ocena zadovoljstva 

Kakovost dela referen nih 
ambulant 

Pearsonov korelacijski koeficient **0,798(**) 

p 0,001 

n 123 
 

Povezanost zaznavanja kakovosti dela referen nih ambulant je mo no pozitivno povezana s 

splošnim zadovoljstvom s storitvami referen ne ambulante (r = 0,89, p < 0,01). Hipotezo 

lahko potrdimo. 

H4: Zaznavanje kakovosti dela celotnega zdravstvenega tima se statisti no zna ilno razlikuje 

med uporabniki glede na pogostost obiska referen nih ambulant.  

Z analizo variance preverimo, ali se ocena kakovosti dela v referen ni ambulanti statisti no 

zna ilno razlikuje glede na pogostost obiska. 
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Preglednica 15: Zaznavanje kakovosti dela glede na pogostost obiskovanja referen nih 
ambulant 
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p F p 

Na tri mesece ali pogosteje 38 4,34 0,74 

2,891 0,059 1,911 0,152 
Na pol leta 30 4,48 0,74 

Enkrat letno ali redkeje, 
vklju no s prvim obiskom 

54 4,61 0,58 

Skupaj 122 4,49 0,68 
 

Povpre na ocena zaznavanja kakovosti celotnega zdravstvenega tima je najvišja pri tistih 

bolnikih, ki hodijo enkrat letno ali redkeje v referen no ambulanto (M = 4,6), najnižja pa pri 

tistih, ki hodijo na tri mesece ali pogosteje (M = 4,3). Levenov preizkus je statisti no 

nezna ilen (F = 2,89; p = 0,059), zato lahko za preverjanje hipoteze uporabimo analizo 

variance. Na podlagi F preizkusa pa ne moremo potrditi statisti no zna ilnih razlik, saj je 

tveganje preveliko (F = 1,91, p = 0,15). Hipoteze ne moremo potrditi. 

H5: Zadovoljstvo uporabnikov storitev referen nih ambulant vpliva na izboljšanje 

zdravstvenega stanja in življenjski slog. 

Rezultate zadovoljstva z referen no ambulanto smo predstavili v sliki 6 (poglavje 3.2.1, stran 

50), dimenzijo pa smo izra unali kot povpre je trditev. Rezultate izboljšanja zdravstvenega 

stanja in življenjskega sloga pa v sliki 7 (poglavje 3.2.1, stran 51), podrobneje pa smo jih 

obravnavali v poglavju 3.2.2, ko smo naredili faktorsko analizo in dobili dva faktorja: 

izboljšanje zdravstvenega stanja in psihofizi ne kondicije in zmanjšanje/opustitev škodljivih 

razvad. Dimenziji smo prav tako izra unali kot povpre je spremenljivk z visokimi utežmi na 

posameznem faktorju.  

Hipotezo preverimo z regresijsko analizo, ki jo naredimo dvakrat, pri emer kot odvisni 

spremenljivki upoštevamo dimenziji izboljšanje zdravstvenega stanja in življenjskega sloga, 

neodvisno pa zadovoljstvo uporabnikov storitev referen nih ambulant.  

Preglednica 16: Rezultati regresijske analize – vpliv zadovoljstva z referen no 
ambulanto na izboljšanje zdravstvenega stanja in psihofizi ne kondicije 

  
B 

Standardna 
napaka 

Beta t p 
R 

kvadrat 

Konstanta 0,921 0,587   1,57 0,1190 
0,148 Kakovost dela referen nih 

ambulant 
0,599 0,133 0,385 4,51 0,0001 

 

64 



S kakovostjo dela referen nih ambulant lahko pojasnimo 14,8 % variabilnosti izboljšanja 

zdravstvenega stanja in psihofizi ne kondicije, kar je dokaj malo. Beta koeficient je pozitiven 

in statisti no zna ilen (p = 0,0001), hipotezo o vplivu kakovosti dela referen nih ambulant na 

izboljšanje zdravstvenega stanja in psihofizi ne kondicije lahko potrdimo. e se ocena 

zadovoljstva z referen no ambulanto pove a za eno stopnjo, se ocena zdravstvenega stanja in 

življenjskega sloga pove a za 0,60. 

Preglednica 17: Rezultati regresijske analize – vpliv zadovoljstva z referen no 
ambulanto na zmanjšanje ali opustitev škodljivih razvad 

  
B 

Standardna 
napaka 

Beta t p 
R 

kvadrat 

Konstanta 3,044 0,761   4 0,000 
0,000 Kakovost dela referen nih 

ambulant 
0,031 0,176 0,017 0,17 0,862 

 

Kakovost dela referen nih ambulant ne vpliva na zmanjšanje/opustitev uporabe škodljivih 

razvad, saj znaša determinacijski koeficient 0. Med tema dvema spremenljivkama torej ni 

nikakršne povezanosti. 

Hipotezo lahko potrdimo v delu, ki se nanaša na vpliv zadovoljstva z referen nimi 

ambulantami na izboljšanje zdravstvenega stanja in psihofizi ne kondicije, ne moremo pa 

potrditi, da zadovoljstvo vpliva na zmanjšanje oziroma opustitev uporabe škodljivih razvad. 

3.3 Sklepi iz empiri nega dela raziskave 

Z raziskavo smo ugotovili povezanost zadovoljstva (zadovoljstvo z zdravnikom in 

diplomirano medicinsko sestro) kot kazalca kakovosti s splošnim zadovoljstvom uporabnikov 

referen nih ambulant. 

V empiri nem delu raziskave smo uporabili kvantitativno metodologijo, kot jo opredeljujejo 

Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2005). Pripomo ek za pridobivanje podatkov in informacij 

smo uporabili prirejen strukturiran EUROPEP vprašalnik. Za anketiranje smo izbrali 

namenski vzorec iz celotne populacije. Razdelili smo 602 anketna vprašalnika, ustrezno 

vrnjenih je bilo 124 anket, kar predstavlja 20,60 % odzivnost, ki smo jo sicer pri akovali v 

malo ve jem odstotku, a smo bili kljub temu z odzivom na sodelovanje zadovoljni. Na tako 

pridobljenih odgovorih in podatkih smo opravili statisti no analizo s programskim paketom 

SPSS20. Osnovne rezultate smo predstavili grafi no oziroma tabelari no. Za preverjanje 

hipotez smo uporabili regresijsko analizo, analizo variance in korelacijsko analizo. Za 

dolo itev dimenzij smo uporabili faktorsko analizo. Statisti no zna ilne izide smo 

obravnavali pri stopnji zna ilnosti 0,05.  
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Kot vodilo raziskave smo oblikovali pet hipotez, ki smo jih nato preverjali na naslednji na in: 

H1: Zadovoljstvo z delom zdravnika statisti no zna ilno vpliva na oceno zadovoljstva 

uporabnikov storitev referen nih ambulant. 

H2: Zadovoljstvo z delom medicinske sestre statisti no zna ilno vpliva na oceno 

zadovoljstva uporabnikov storitev referen nih ambulant. 

Hipotezi smo preverjali z enostavno regresijsko analizo, kjer se pokaže mo an vpliv z 

zadovoljstvom dela zdravnika in diplomirane medicinske sestre na zadovoljstvo uporabnikov 

storitev referen nih ambulant. Obe hipotezi smo potrdili.  

H3: Zaznavanje kakovosti dela referen nih ambulant družinske medicine s strani 

uporabnikov je v statisti no zna ilni pozitivni povezavi z zadovoljstvom uporabnikov 

referen nih ambulant. 

Korelacijska analiza je pokazala, da se z zaznavanjem kakovosti dela referen nih ambulant 

pove uje tudi njihovo zadovoljstvo z referen nimi ambulantami. Kakovost dela referen nih 

ambulant je pomemben dejavnik pri zadovoljstvu uporabnikov, s imer smo potrdili hipotezo. 

H4: Zaznavanje kakovosti dela celotnega zdravstvenega tima se statisti no zna ilno 

razlikuje med uporabniki glede na pogostost obiska referen nih ambulant. 

Hipotezo smo preverjali z analizo variance, kjer smo primerjali obiske skupine za etnih, 

srednjih in dolgotrajnih uporabnikov. Rezultati so pokazali najvišje zaznavanje kakovosti dela 

zdravstvenega tima pri tistih uporabnikih, ki so šele za eli obiskovati referen no ambulanto 

ali jo obiš ejo enkrat letno, medtem ko so tisti, ki jo obiskujejo najbolj pogosto,  podali 

najnižjo oceno zaznavanja kakovosti, vendar pa rezultati niso statisti no zna ilni. Na podlagi 

takšnih izidov raziskave hipoteze ne moremo potrditi.  

H5: Zadovoljstvo uporabnikov storitev referen nih ambulant vpliva na izboljšanje 

zdravstvenega stanja in življenjski slog.  

Rezultate izboljšanja zdravstvenega stanja in življenjskega sloga smo za potrditev / zavrnitev 

hipotez preverjali z regresijsko analizo, ki smo jo naredili dvakrat. S pomo jo faktorske 

analize smo dolo ili dva faktorja (izboljšanje zdravstvenega stanja in psihofizi ne kondicije in 

zmanjšanje ali opustitev škodljivih razvad), ki smo jih preverili s pomo jo regresijske analize. 

Hipotezo smo potrdili le v delu, ki se nanaša na vpliv faktorja »izboljšanje zdravstvenega 

stanja in psihofizi ne kondicije«, medtem ko vpliva faktorja »zmanjšanje oziroma opustitev 

uporabe škodljivih razvad« ne moremo potrditi.  

Na podlagi statisti nih analiz tako lahko potrdimo prvo, drugo in tretjo hipotezo. etrte 

hipoteze nismo uspeli potrditi. Peto hipotezo pa lahko potrdimo le deloma.  
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4 SKLEPNE UGOTOVITVE RAZISKAVE 

Namen poglavja je predstaviti sklepe iz celotne raziskave, opisati prispevek k znanosti ter 

podati priporo ila za morebitno nadaljnje raziskovanje. V Zdravstvenem domu Ljubljana, 

kakor tudi ostalih zdravstvenih ustanovah po Sloveniji na primarnem nivoju, naj bi se 

zavedali pomena kakovosti storitev, ki vplivajo na splošno zadovoljstvo njihovih 

uporabnikov. 

4.1 Sklepi iz celotne raziskave 

V teoreti nem delu magistrske naloge smo s pomo jo doma e in tuje relevantne literature 

pojasnili in razložili temeljne pojme. Natan neje smo razložili pojme, kot so referen na 

ambulanta, zadovoljstvo, kakovost storitev in zagotavljanje kakovosti v zdravstvu. V 

raziskovalnem delu smo kot orodje za izvedbo empiri ne raziskave uporabili anketo, opravili 

statisti no analizo in podali rezultate. Raziskali smo zadovoljstvo uporabnikov storitev 

referen nih ambulant družinske medicine kot kazalnika kakovosti v Zdravstvenem domu 

Ljubljana. S tem smo pridobili prve javno dostopne ugotovitve zadovoljstva uporabnikov 

storitev referen nih ambulant in kazalnike kakovosti, ki so edinstveni primer dobre prakse 

tako v Sloveniji kot v tujini.  

Bolnike je težko popolnoma zadovoljiti, hkrati pa tudi niso preve  radodarni s pohvalami. e 

je vsaj polovica zadovoljnih, je že kar dobro, pravi esen (2003, 219). Pri tem tudi doda, da 

se zadovoljstva bolnikov ne da standardizirati ali pa so standardi nezanesljivi, lahko pa se jih 

ocenjuje in tudi meri.  

Iz ugotovitev naše raziskave je razvidno, da je stopnja zadovoljstva z delom zdravnika in 

diplomirane medicinske sestre v referen ni ambulanti izredno visoka, kar potrjuje uspešnost 

uvedbe in delovanja novega ter dopolnjenega sistema obravnave uporabnikov storitev na 

primarnem nivoju zdravstvenega varstva. Tudi kakovost dela referen nih ambulant ocenjujejo 

uporabniki storitev izredno visoko, s imer je potrjen kazalnik kakovosti zadovoljstva. Glede 

na izide raziskave je zanimivo le to, da so najvišjo oceno kakovosti dela celotnega 

zdravstvenega tima podali tisti uporabniki, ki so referen no ambulanto obiskali prvi  ali jo 

obiš ejo enkrat letno, medtem ko so redni oziroma bolj pogosti obiskovalci referen nih 

ambulant podali nekoliko nižjo, eprav še zmeraj visoko oceno. Takšen odziv bi lahko 

pripisali subjektivnemu dojemanju posameznika pri ocenjevanju dela zaposlenih, njegovi vrsti 

bolezni, za katero se zdravi, z njegovimi vrednotami pri opredeljevanju njemu 

najpomembnejših lastnosti zaposlenih ali pa morda pokazatelju, da z ve kratnim obiskom 

ambulante uporabniki uvidijo stvari, ki so pomanjkljive ali nezadovoljive v o eh uporabnika.  

Kot pomemben vidik naše raziskave smo hoteli tudi raziskati, ali se je uporabnikom 

referen nih ambulant, ki se zdravijo zaradi dolo enih bolezni, z obiskom le-teh izboljšalo 
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zdravstveno stanje in spremenil njihov življenjski slog na bolje. Rezultati pri ve ini 

postavljenih dimenzij kažejo na izboljšanje zdravstvenega stanja in psihofizi ne kondicije, kar 

je dober pokazatelj predvsem preventivnega in edukativnega dela diplomiranih medicinskih 

sester, ki je vsebinsko eno od poglavitnih na el delovanja referen nih ambulant. Pri tem 

sklopu obravnave v naši raziskavi se je pokazalo, da pa uporabniki vseeno niso dovolj 

motivirani za opustitev nevarnih razvad za zdravje kot so pitje alkohola in opustitev kajenja. 

To bi lahko pojasnili kot mo an kazalnik nacionalnih navad oziroma razvad, ki ima globoke 

korenine v tradicionalni družbi na Slovenskem. Te so : zdravice s pitjem alkohola in mo no 

prisoten legaliziran alkohol kot del vsakdana slovenske družbe. Na podlagi podanih rezultatov 

raziskave lahko predlagamo dodatne izboljšave pri promociji zdravega na ina življenja in 

skrbi za lastno zdravje.  

Rezultati raziskave, ki se nanašajo na posredovanje informacij o bolezni in skrbi zanjo, so 

nekako pri akovani v prid zdravstvenega osebja – najve  informacij posreduje zdravnik, za 

njim pa diplomirana medicinska sestra, medtem ko se anketiranci najmanj poslužujejo 

informacij od svojcev, prijateljev ali znancev. Pri zdravstvenem osebju najbolj in visoko 

vrednotijo oziroma ocenjujejo strokovnost njihovega dela, sledijo pa še izkušenost in 

prijaznost zaposlenih. Najmanj je bila ovrednotena fleksibilnost dela zaposlenih v referen ni 

ambulanti.  

Iz ugotovitev naše raziskave je razvidno, da uporabniki zelo spoštujejo delo izbranega 

zdravnika in diplomirane medicinske sestre v referen ni ambulanti, hkrati pa si želijo visoko 

kakovost zdravstvenih storitev in možnosti, da so udeleženi pri odlo anju o stvareh, od 

katerih je odvisno njihovo zdravje oziroma življenje. Na to kaže tudi splošna ocena 

zadovoljstva anketirancev, ki je precej visoka. Morebitni razlogi za prekomerno zadovoljstvo 

z zdravstvenimi storitvami so lahko številni: zadovoljni pacienti raje sodelujejo v tovrstnih 

raziskavah, nezadovoljstvo izrazijo samo ob res negativni izkušnji, so prizanesljivejši do 

mladega ali vše nega zdravstvenega osebja, strah pred izražanjem nezadovoljstva zaradi 

morebitne slabše naslednje obravnave in podobno. Mogo a je pa tudi metodološka zasnova 

raziskave, kot je v našem primeru mogo e nekoliko predolg anketni vprašalnik – da bi se 

izognili nepotrebnim razpravam in obrazložitvam morebitnega nezadovoljstva, se anketiranci 

odlo ijo za dajanje družbeno zaželenih odgovorov, to je zadovoljstva.  

Zadovoljstvo uporabnikov storitev je pomemben pokazatelj zdravstvene oskrbe, ki prikazuje 

kakovost medsebojnih odnosov, organiziranosti dela in kakovost sporazumevanja. Merjenje 

zadovoljstva pacientov je za management vsake organizacije pomembno in je dragocen 

prispevek pri oceni dela izvajalcev storitev ter na rtovanju sprememb v prihodnje. Samo 

zadovoljstvo pacienta je sicer zelo pomembno, tako za pacienta kot za organizacijo, ni pa 

edino merilo pri obravnavi kakovosti zdravstvenih storitev. Pri strokovnem vidiku kakovosti 

oskrbe pacienti zaradi njihovega nepoznavanja strokovnih stališ  ne morejo podati 

relevantnega mnenja, lahko pa njihovo mnenje deloma upoštevamo pri ukrepih poslovno-

68 



69 

organizacijskega izboljševanja kakovosti. Zadovoljni pacienti namre  bolj sodelujejo v 

procesu zdravljenja in pravo asno poiš ejo pomo , ko jo potrebujejo. Zadovoljstvo pacientov, 

na podlagi njihovih izkušenj s kakovostjo obravnave, je lahko dobra izto nica za tista 

podro ja dela, ki jih je mogo e še izboljšati in nadgraditi.  

4.2 Prispevek k znanosti 

Z magistrsko nalogo smo prispevali k razvoju in viziji dela referen nih ambulant kot 

univerzalni obliki storitev zdravstvenega varstva na primarnem nivoju na Slovenskem kot tudi 

za vzgled drugod po svetu. Raziskali in opredelili smo zadovoljstvo uporabnikov kot kazalnik 

kakovosti storitev referen nih ambulant in tako pridobili prve javno dostopne rezultate 

zadovoljstva omenjenih ambulant. Anketiranci so se opredelili glede kakovosti storitev in 

podali svoje zadovoljstvo z delom referen nih ambulant. Pri tem smo izdelali nov instrument 

za merjenje zadovoljstva, ki je lahko tudi podlaga za druga prou evanja ali predmet v kateri 

drugi znanstveni raziskavi.  

4.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje  

Na osnovi ugotovitev naše raziskave bi lahko podali naslednje predloge za izboljšave ali 

nadaljnje raziskovanje: 

ponovitev raziskave (z istim anketnim vprašalnikom) ez nekaj let na enakem vzorcu in 

primerjava rezultatov za spremljanje uspešnosti in kakovosti dela referen nih ambulant; 

narediti raziskavo zadovoljstva celotnega zdravstvenega tima v referen ni ambulanti 

(predvsem zdravnik in diplomirana medicinska sestra), da bi pridobili še drugi aspekt 

uspešnosti dela referen nih ambulant; 

izvedba raziskave še v ostalih referen nih ambulantah v zdravstvenih domovih in/ ali 

regijah po Sloveniji in njihova primerjava; 

izvedba raziskave z enakim vprašalnikom še na ostalih podro jih zdravstvene dejavnosti, 

npr. ginekološko-porodniška obravnava pacientk ali izkušnja poroda v porodnišnici, kjer 

bi raziskovali zadovoljstvo z delom zdravnika porodni arja in diplomirane babice; 

raziskati morebitne skrite vzroke manjšega zadovoljstva uporabnikov storitev ob 

pogostejšem obisku referen nih ambulant in rezultate skrbno preu iti za odpravo 

neželenih vzrokov in v korist dviga kakovosti storitev; 

posvetiti pozornost izobraževanjem s podro ja komunikacijskih veš in zaposlenih za 

profesionalno delovanje referen nih ambulant in le-ta tudi ohranjati; 

izvajanje raziskav s podro ja doseganja kakovosti storitev v zdravstveni dejavnosti za 

doseganje visoke stopnje profesionalne odli nosti, zadovoljstva pacientov in izvajalcev ter 

hkrati tudi finan no u inkovitost v managementu organizacije. 
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Priloga 1 

ANKETNI VPRAŠALNIK O ZADOVOLJSTVU DELA REFEREN NIH AMBULANT 

Sem Katja Bugar, dipl. babica, zaposlena na Ginekološki kliniki v Ljubljani in sem hkrati študentka 
podiplomskega magistrskega študija na Fakulteti za management. V svoji magistrski nalogi 
raziskujem Zadovoljstvo uporabnikov kot kazalnik kakovosti storitev v referen nih ambulantah 

družinske medicine v Zdravstvenem domu Ljubljana. 

Ker je zdravje zelo cenjena vrednota in zadovoljstvo z delom zdravstvenega osebja zelo pomembno, 
Vam bom zelo hvaležna, e boste pripravljeni vzeti si nekaj minut in odgovoriti na naslednja 
vprašanja. 

Sodelovanje je anonimno, podatki bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne namene.  

Že vnaprej prisr na hvala za Vaš as in trud. 

Katja Bugar 

 

I. ZADOVOLJSTVO 

Pred  Vami so nanizane trditve, ki se nanašajo na zadovoljstvo dela zdravstvenega tima v referen ni 
ambulanti. Prosim ozna ite kvadratek, ki najbolj ustreza Vašemu mnenju za zdravnika in medicinske 
sestre. 

Stopnjo zadovoljstva s trditvijo ozna ite na lestvici od 1 do 5, pri emer pomeni: : 1 – se sploh ne 

strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – niti se ne strinjam/niti se strinjam; 4 – se strinjam; 5 – se zelo 

strinjam. 

1. Zadovoljstvo z zdravnikom 

Zdravnik mi je dal ob utek, da ima dovolj asa zame med 
obiskom v ambulanti. 

1 2 3 4 5 

Zdravniku sem lahko zaupal vse svoje težave. 1 2 3 4 5 

Zdravnik me je vklju il v odlo anje o mojem zdravljenju. 1 2 3 4 5 

Zdravnik se je natan no posvetil mojim težavam in bil z mano 
odkrit. 

1 2 3 4 5 

Zdravnik mi je dal ob utek enake obravnave kot pri ostalih 
pacientih. 

1 2 3 4 5 

Zdravnik mi je natan no pojasnil namen preiskav in 
zdravljenja.  

1 2 3 4 5 

Zdravnik mi je pomagal pri premagovanju ustvenih težav v 
zvezi z mojim zdravstvenim stanjem. 

1 2 3 4 5 

Zdravnik je vedel, kaj je naredil in povedal med prejšnjimi 
obiski. 

1 2 3 4 5 

Zdravnik mi je dal vse informacije o mojih simptomih in/ali 
bolezni ter zdravljenju. 

1 2 3 4 5 

Z mojimi zdravstvenimi podatki se ravna zaupno in strokovno. 1 2 3 4 5 

Svojega zdravnika lahko priporo am tudi ostalim. 1 2 3 4 5 

Nikakršnega razloga nimam, da bi razmišljal o zamenjavi 
zdravnika. 

1 2 3 4 5 
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2. Zadovoljstvo z diplomirano medicinsko sestro 

Med. sestra mi je dala ob utek, da ima dovolj asa zame med 
obiskom v ambulanti. 

1 2 3 4 5 

Med. sestri sem lahko zaupal vse svoje težave. 1 2 3 4 5 

Med. sestra me je vklju ila v program spremljanja bolezni in 
zdravljenja. 

1 2 3 4 5 

Med. sestra se je natan no posvetila mojim težavam in bila z 
mano odkrita. 

1 2 3 4 5 

Imel sem ob utek enake obravnave kot pri ostalih pacientih. 1 2 3 4 5 

Med. sestra me je natan no izobrazila o vodenju in 
spremljanju moje bolezni.  

1 2 3 4 5 

Med. sestra mi je  pomagala pri premagovanju ustvenih težav 
v zvezi z mojim zdravstvenim stanjem. 

1 2 3 4 5 

Med. sestra je vedela, kaj je naredila in povedala med 
prejšnjimi obiski. 

1 2 3 4 5 

Med. sestra mi je dala vse informacije o mojih simptomih 
in/ali bolezni ter zdravljenju. 

1 2 3 4 5 

Med. sestra z mojimi zdravstvenimi podatki ravna zaupno in 
strokovno. 

1 2 3 4 5 

Med. sestro bi priporo il tudi ostalim.  1 2 3 4 5 

Nikakršnega razloga nimam, da bi dvomil v delo med. sestre  1 2 3 4 5 

 

II. KAKOVOST DELA REFEREN NIH AMBULANT 

Pred Vami so trditve, ki se nanašajo na delovanje referen nih ambulant. Prosim ocenite kakovost 

dela, ki najbolj ustreza Vašemu mnenju s pomo jo 5-stopenjske lestvice, kjer posamezne trditve 

pomenijo: 1 – zelo slabo; 2 – slabo; 3 – dobro (zadovoljivo); 4 – zelo dobro; 5 – odli no. 

3. Z uvedbo referen nih ambulant … 

se je izboljšalo delo zdravstvenega osebja v ambulanti 1 2 3 4 5 

je bolje poskrbljeno za moje lastno zdravje 1 2 3 4 5 

sem deležen bolj strokovne obravnave 1 2 3 4 5 

aktivno sodelujem pri procesu zdravljenja 1 2 3 4 5 

lažje dobim termin za pregled oz. lažje pridem na vrsto 1 2 3 4 5 

pridem lažje do svojega zdravnika, kadar ga potrebujem 1 2 3 4 5 

pridem lažje do medicinske sestre, kadar jo potrebujem 1 2 3 4 5 

je moja bolezen bolje spremljana in vodena 1 2 3 4 5 

med. sestra podpira zdrav življenjski slog in me k temu 
spodbuja   

1 2 3 4 5 
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Naslednje trditve se nanašajo na vpliv dela referen nih ambulant na izboljšan življenjski slog pri 
vodenju in spremljanju kroni nih bolnikov ter bolnikov z odkritimi dejavniki tveganja za zdravje.  

Ozna ite trditev, ki najbolj ustreza vašemu mnenju: 1 - se sploh ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – 

niti se ne strinjam/niti se strinjam; 4 – se strinjam; 5 – se zelo strinjam. 

4. Odkar je moja bolezen spremljana in vodena v ref. ambulanti … 

ne kadim ve  1 2 3 4 5 

se ve  gibljem in skrbim za rekreacijo 1 2 3 4 5 

pijem manj alkohola ali le ob asno ob posebnih priložnostih 1 2 3 4 5 

je moj krvni pritisk / krvni sladkor dosti nižji 1 2 3 4 5 

sem shujšal 1 2 3 4 5 

sem spremenil prehranjevalne navade 1 2 3 4 5 

mi je zdravnik zmanjšal odmerke zdravil 1 2 3 4 5 

je moja bolezen dosti bolj obvladljiva 1 2 3 4 5 

sem psihi no dosti bolj uravnotežen 1 2 3 4 5 

se bolje po utim in optimisti no gledam na svet okrog sebe 1 2 3 4 5 

 

III. SPLOŠNA OCENA ZADOVOLJSTVA 

Stopnjo zadovoljstva s trditvijo ozna ite na lestvici od 1 do 5, pri emer pomeni: 1 – sploh nisem zadovoljen; 2 – 

ve inoma nisem zadovoljen; 3 – sem še kar zadovoljen; 4 – ve inoma sem zadovoljen; 5 – zelo sem zadovoljen  

5. Moje zadovoljstvo z: 

zdravnikom 1 2 3 4 5 

diplomirano medicinsko sestro 1 2 3 4 5 

srednjo medicinsko sestro / zdravstvenim tehnikom 1 2 3 4 5 

organizacijo referen ne ambulante 1 2 3 4 5 

organizacijo zdravstvenega doma 1 2 3 4 5 

6. Kdo Vam je posredoval oziroma kje ste dobili najve  informacij / znanja o svoji bolezni in 
skrbi zanjo? Ozna ite najve  tri možnosti! 

zdravnik 
diplomirana medicinska sestra 
srednja medicinska sestra / zdravstveni tehnik 
svojci, prijatelji, znanci 
literatura, internet 

7. Katere lastnosti zaposlenih v referen nih ambulantah so Vam najpomembnejše? S križcem 
ozna ite za Vas tri najpomembnejše lastnosti! 

strokovnost doslednost zanesljivost 
natan nost izkušenost komunikativnost 
nasmejanost poslušnost prijaznost 
fleksibilnost   
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8. Kaj bi po Vašem mnenju še pripomoglo k dvigu kakovosti storitev v referen nih 
ambulantah? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

IV. SPLOŠNI PODATKI 

9. Kdaj ste za eli obiskovati referen no ambulanto? 

pred 1 letom 
pred 2 letoma 
pred 3 leti 
moj prvi obisk 

10. Vaša pogostost obiska zdravnika (oz. ambulante) v zadnjem letu:  

vsak mesec 
na tri mesece 
na pol leta 
enkrat letno 
manj kot enkrat letno 

11. Vaše zdravstveno stanje je bilo opredeljeno kot: 

pacient z ugotovljenimi dejavniki tveganja za zdravje 
bolnik, ki se zaradi bolezni zdravi ve  kot 3 mesece 
kroni ni bolnik 

12. Ste kroni ni bolnik, ki se zdravite zaradi (obkrožite samo, e ste vodeni kot kroni ni 
bolnik): 

astme 
kroni ne obstruktivne plju ne bolezni – KOPB 
sladkorne bolezni 
arterijske hipertenzije 
benignega pove anja prostate 
depresije 

13. Ste pacient, ki so Vam bili odkriti dejavniki tveganja za: 

sr no-žilne bolezni 
sladkorno bolezen 
kroni no obstruktivno plju no bolezen – KOPB 
depresijo 
debelost 
arterijsko hipertenzijo 
alkoholizem  
drugo (prosim dopišite): _______________________ 
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V. DEMOGRAFIJA 

14. Spol: 

moški  
ženska  

15. Vaša starost: ________ let 

16. Izobrazba: obkrožite samo najvišjo dokon ano stopnjo izobrazbe 

III. stopnja – osnovnošolska 
IV. stopnja – poklicna 
V. stopnja – srednješolska 
VI. stopnja – višješolska 
VII. / 1. stopnja – visoka strokovna 
VII. / 2. stopnja – univerzitetna, specializacija ali strokovni magisterij 
ve  kot VII. stopnja – znanstveni magisterij ali doktorat 

17. Ali ste: 

zaposlen / samozaposlen 
nezaposlen 
dijak / študent 
upokojen 
gospodinja 
invalidsko upokojen / trajno invalidna oseba 

18. Imate še kak predlog za izboljšave / nasvet / kritiko / pohvalo glede dela referen nih 
ambulant? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Za vaš trud in sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem! Prosim, da izpolnjeni vprašalnik vrnete v 
škatlo z napisom »Anketa o zadovoljstvu referen nih ambulant« pri izhodu iz zdravstvenega doma. 

Z lepimi pozdravi in polno zdravja. 

Katja Bugar 
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SOGLASJE ZAVODA K RAZISKOVANJU
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SKLEP KME 
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PRIKAZ REZULTATOV RAZISKAVE 

Tabela 1: Analiza glavnih komponent za zadovoljstvo z zdravnikom – komunalitete 

za etne 
komunalitete 

kon ne 
komunalitete 

Zdravnik mi je dal ob utek, da ima dovolj asa zame med 
obiskom v ambulanti. 

1 0,723

Zdravniku sem lahko zaupal vse svoje težave. 1 0,811

Zdravnik me je vklju il v odlo anje o mojem zdravljenju. 1 0,815

Zdravnik se je natan no posvetil mojim težavam in bil z 
mano odkrit. 

1 0,849

Zdravnik mi je dal ob utek enake obravnave kot pri ostalih 
pacientih. 

1 0,799

Zdravnik mi je natan no pojasnil namen preiskav in 
zdravljenja. 

1 0,751

Zdravnik mi je pomagal pri premagovanju ustvenih težav v 
zvezi z mojim zdravstvenim stanjem. 

1 0,813

Zdravnik je vedel, kaj je naredil in povedal med prejšnjimi 
obiski. 

1 0,718

Zdravnik mi je dal vse informacije o mojih simptomih in/ali 
bolezni ter zdravljenju. 

1 0,784

Z mojimi zdravstvenimi podatki se ravna zaupno in 
strokovno. 

1 0,756

Svojega zdravnika lahko priporo am tudi ostalim. 1 0,849

Nikakršnega razloga nimam, da bi razmišljal o zamenjavi 
zdravnika. 

1 0,775
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Tabela 2: Analiza glavnih komponent za zadovoljstvo z zdravnikom – delež pojasnjene 

variance 

Komponente 

Za etne lastne vrednosti Kon ne lastne vrednosti 

skupaj % variance
kumulativa 

% 
skupaj % variance 

kumulativa 
% 

1 9,442 78,684 78,684 9,442 78,684 78,684

2 0,519 4,327 83,011     

3 0,495 4,124 87,136     

4 0,332 2,764 89,9     

5 0,251 2,095 91,995     

6 0,24 2,001 93,996     

7 0,187 1,558 95,553     

8 0,151 1,261 96,815     

9 0,125 1,045 97,859     

10 0,116 0,969 98,828     

11 0,085 0,709 99,537     

12 0,056 0,463 100     

 

 

Slika 17: Analiza glavnih komponent za zadovoljstvo z zdravnikom – diagram lastnih 

vrednosti 
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Tabela 3: Analiza glavnih komponent za zadovoljstvo z zdravnikom – komponentne uteži 

 

Komponenta 

1 

Zdravnik se je natan no posvetil mojim težavam in bil z mano odkrit. 0,92

Svojega zdravnika lahko priporo am tudi ostalim. 0,92

Zdravnik me je vklju il v odlo anje o mojem zdravljenju. 0,90

Zdravnik mi je pomagal pri premagovanju ustvenih težav v zvezi z mojim 
zdravstvenim stanjem. 

0,90

Zdravniku sem lahko zaupal vse svoje težave. 0,90

Zdravnik mi je dal ob utek enake obravnave kot pri ostalih pacientih. 0,89

Zdravnik mi je dal vse informacije o mojih simptomih in/ali bolezni ter 
zdravljenju. 

0,89

Nikakršnega razloga nimam, da bi razmišljal o zamenjavi zdravnika. 0,88

Z mojimi zdravstvenimi podatki se ravna zaupno in strokovno. 0,87

Zdravnik mi je natan no pojasnil namen preiskav in zdravljenja. 0,87

Zdravnik mi je dal ob utek, da ima dovolj asa zame med obiskom v 
ambulanti. 

0,85

Zdravnik je vedel, kaj je naredil in povedal med prejšnjimi obiski. 0,85
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Tabela 4: Analiza glavnih komponent za zadovoljstvo z medicinsko sestro – komunalitete 

 

za etne 
komunalitete 

kon ne 
komunalitete

Med. sestra mi je dala ob utek, da ima dovolj asa zame med 
obiskom v ambulanti. 

1 0,747

Med. sestri sem lahko zaupal vse svoje težave. 1 0,787

Med. sestra me je vklju ila v program spremljanja bolezni in 
zdravljenja. 

1 0,71

Med. sestra se je natan no posvetila mojim težavam in bila z 
mano odkrita. 

1 0,847

Imel sem ob utek enake obravnave kot pri ostalih pacientih. 1 0,794

Med. sestra me je natan no izobrazila o vodenju in 
spremljanju moje bolezni. 

1 0,752

Med. sestra mi je pomagala pri premagovanju ustvenih težav 
v zvezi z mojim zdravstvenim stanjem. 

1 0,696

Med. sestra je vedela, kaj je naredila in povedala med 
prejšnjimi obiski. 

1 0,636

Med. sestra mi je dala vse informacije o mojih simptomih 
in/ali bolezni ter zdravljenju. 

1 0,77

Med. sestra z mojimi zdravstvenimi podatki ravna zaupno in 
strokovno. 

1 0,752

Med. sestro bi priporo il tudi ostalim. 1 0,788

Nikakršnega razloga nimam, da bi dvomil v delo med. sestre 1 0,861
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Tabela 5: Analiza glavnih komponent za zadovoljstvo z medicinsko sestro – delež pojasnjene 

variance 

Komponente 

Za etne lastne vrednosti Kon ne lastne vrednosti 

skupaj 
% 

variance 
kumulativa 

% 
skupaj 

% 
variance 

kumulativa 
% 

1 9,141 76,173 76,173 9,141 76,173 76,173

2 0,664 5,535 81,708     

3 0,499 4,162 85,87     

4 0,398 3,314 89,184     

5 0,318 2,651 91,836     

6 0,25 2,084 93,92     

7 0,203 1,689 95,609     

8 0,151 1,259 96,868     

9 0,137 1,142 98,011     

10 0,093 0,779 98,79     

11 0,075 0,622 99,412     

12 0,071 0,588 100     

 

 

Slika 18: Analiza glavnih komponent za zadovoljstvo z medicinsko sestro – diagram lastnih 

vrednosti 
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Tabela 6: Analiza glavnih komponent za zadovoljstvo z medicinsko sestro – komponentne 

uteži 

 

Komponenta 

1 

Nikakršnega razloga nimam, da bi dvomil v delo med. sestre 0,928

Med. sestra se je natan no posvetila mojim težavam in bila z mano 
odkrita. 

0,921

Imel sem ob utek enake obravnave kot pri ostalih pacientih. 0,891

Med. sestro bi priporo il tudi ostalim. 0,888

Med. sestri sem lahko zaupal vse svoje težave. 0,887

Med. sestra mi je dala vse informacije o mojih simptomih in/ali bolezni 
ter zdravljenju. 

0,878

Med. sestra me je natan no izobrazila o vodenju in spremljanju moje 
bolezni. 

0,867

Med. sestra z mojimi zdravstvenimi podatki ravna zaupno in strokovno. 0,867

Med. sestra mi je dala ob utek, da ima dovolj asa zame med obiskom v 
ambulanti. 

0,864

Med. sestra me je vklju ila v program spremljanja bolezni in zdravljenja. 0,843

Med. sestra mi je pomagala pri premagovanju ustvenih težav v zvezi z 
mojim zdravstvenim stanjem. 

0,835

Med. sestra je vedela, kaj je naredila in povedala med prejšnjimi obiski. 0,797

 


