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III 

POVZETEK 

Raziskava je zasnovana z namenom razviti inštrument za merjenje zadovoljstva z 

zdravstvenimi storitvami na primarnem nivoju ter proučiti in meriti zadovoljstvo 

uporabnikov zdravstvenih storitev v izbranem zdravstvenem domu. Temeljni cilj je bil 

ugotoviti, kateri izmed proučevanih dejavnikov: komunikacija in odnos zdravnikov, 

komunikacija in odnos medicinskih sester, sistem naročanja kot organizacijska oblika 

dela, ter posledično čas čakanja v največji meri vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov 

zdravstvenih storitev. Empirični del naloge ima dva dela: kvantitativni in kvalitativni 

del. V kvantitativnem delu smo proučevali dejavnike zadovoljstva. Oblikovali smo štiri 

hipoteze in jih preverili. Podatke smo zbrali z anketnim vprašalnikom. V kvalitativnem 

delu raziskave smo razvili dimenzije zadovoljstva, kot jih opredeljujejo uporabniki 

zdravstvenih storitev ter na osnovi le-teh preverili smiselnost vprašalnika. Ugotovili 

smo, da smo raziskovali pomembne dejavnike zadovoljstva. Največji vpliv na 

zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev imajo odnos in komunikacija 

zdravnikov ter sistem naročanja kot organizacijska oblika dela. Relativno najšibkejši 

vpliv pa imajo odnos in komunikacija medicinskih sester ter čas čakanja.  

Ključne besede: uporabniki zdravstvenih storitev, zadovoljstvo, zdravstveno varstvo, 

kvaliteta, komunikacija, odnosi, organizacija dela, čas.  

SUMMARY 

The research is designed with attention to develop a tool for measuring contentment that 

health care offers on the primary level and to study and measure health care users’ 

contentment in the chosen primary health care centre. Basic goal was to find out which 

of the researched factors mostly affect health care users’ contentment; communication 

and doctors’ relation, communication and staff nurses’ relation, system of patients 

ordering as organisational form of work and consequently waiting time. Empirical part 

of the paper has two parts: a quantitative and qualitative one. In the quantitative part 

factors of contentment have been researched. Four hypotheses have been designed and 

checked. Information has been gathered by questionnaire. In the qualitative part of 

research dimensions of contentment have been developed as health care users define 

them. On the base of these dimensions of contentment advisability of questionnaire has 

been checked. It has been found out that important factors of contentment have been 

researched. Doctors’ relation and communication and the system of patients ordering as 

organisational form of work have the biggest influence on users’ contentment. 

Relatively the weakest influence has staff nurses’ relation and communication and 

waiting time. 

Key words: health service users, contentment, health care, quality, communication, 

relations, organizational mode. 
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1 UVOD  

Za zdravstveni sistem so značilne tri večje revolucije. Prva revolucija se nanaša na 

obdobje v začetku 19. stol., v katerem je prihajalo do naglih sprememb in izboljšav tako 

v medicini, kot tudi v tehnologiji. V drugi revoluciji so največji pomen pripisovali 

zniževanju in obvladovanju stroškov, tretja revolucija pa je v središče »postavila« 

uporabnika zdravstvenih storitev in njegove potrebe. Od zdravstvenih organizacij in 

zaposlenih se pričakuje osredotočenost tako na tehnično kot funkcionalno kakovost, kar 

se kaže predvsem v boljšem razumevanju in zadovoljevanju uporabnikovih potreb in 

želja. Ugotavljajo, da je do tretje revolucije prišlo zaradi zahtev po boljši in 

učinkovitejši razporeditvi sredstev, s posledično večjim osredotočanjem na kakovost 

storitev. Prav zaradi slednjega bodo morale zdravstvene organizacije bolje opredeliti in 

zadovoljevati potrebe in želje uporabnikov, ugotavljata Curryeva in Sinclairjeva (2002, 

197). 

Strategija dokumenta Svetovne zdravstvene organizacije »Zdravje za vse v 21. 

stoletju« zavezuje vse države članice, da zagotovijo solidarnost in univerzalno 

dostopnost do zdravstvenega varstva za vse državljane ob hkratnem obvladovanju 

stroškov. Do leta 2010 morajo države članice zagotoviti mehanizme za trajno 

financiranje in razporejanje denarja za zdravstveno varstvo, ki bodo temeljili na načelih 

enake dostopnosti, cenovne učinkovitosti, solidarnosti in dobre kakovosti, razlagajo 

Keber idr. (2003, 19). Dajčman (2007, 160) ugotavlja, da so ključne determinante 

uspešnega delovanja zdravstva in zadovoljstva bolnikov celovita kakovost zdravstvenih 

storitev, večja dostopnost do zdravstvenih programov ter finančna stabilnost in 

stroškovna učinkovitost. 

Management v javnem zdravstvenem sistemu je po mnenju poznavalcev ena od 

najbolj zahtevnih oblik poslovodenja in mu težko najdemo primerjavo tako na področju 

materialne kot nematerialne proizvodnje, piše Keber (2003a v Česen 2003) in nadaljuje, 

da je potrošnik, ki išče zdravstveno pomoč zaradi velikega nesorazmerja med lastnim 

znanjem in znanjem izvajalcev, prisiljen, da bolj ali manj pasivno sprejme vse, kar mu 

ponudijo. 

Kersnik (2001, 3) opredeljuje kakovost v sistemu zdravstvenega varstva v 

Republiki Sloveniji kot zapleten organizacijski sistem, ki povezuje številne politične, 

administrativne, družbene in zasebne proizvodne ter storitvene dejavnosti. Za kakovost 

zdravstvenega varstva je, po njegovem mnenju, odgovorna Vlada Republike Slovenije s 

svojim resornim Ministrstvom za zdravje, saj je država ustanoviteljica in lastnica 

infrastrukture zavodov na sekundarni ravni, na primarni ravni pa so ustanoviteljice in 

lastnice zavodov lokalne samoupravne skupnosti (občine). 

Osnovno zdravstveno dejavnost opredeljuje Kersnik (2001a, 2) kot prvi segment 

sistema zdravstvenega varstva, s katerim pride bolnik v neposredni stik, ter razlaga, da 
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je zdravnik v osnovni zdravstveni dejavnosti usposobljen, da pretežni del zdravstvenih 

težav rešuje samostojno in v sodelovanju z ostalimi člani tima in le del pacientov napoti 

k specialistom na sekundarno oziroma terciarno raven. Tako so nosilci zdravstvene 

dejavnosti na primarnem nivoju specialisti družinske medicine, ki s svojim delom in 

načinom dela lahko bistveno prispevajo h kakovosti in izidu zdravljenja in zdravstvene 

oskrbe. 

Kakovost zdravstvene oskrbe bolnik vidi drugače kot zdravnik, direktor 

zdravstvene ustanove drugače kot medicinska sestra in drugo zdravstveno osebje, tudi 

plačnik in zdravstveni politik imata na kakovost zdravstvene oskrbe različen pogled. 

Pojem celovitega upravljanja kakovosti zdravstvene oskrbe zajema vse prej omenjene 

vidike zdravstvene oskrbe. Za bolnika je najvažnejši tisti del kakovosti zdravstvene 

oskrbe, ki ga doživi na lastni koži, in ga težave zdravstvene ustanove pri zagotavljanju 

celovite kakovosti v glavnem ne zanimajo. Izhajajoč iz tega je cilj nacionalne politike 

izboljševanje kakovosti, vključitev kakovosti kot obvezno in stalno dejavnost na vsa 

področja zdravstva. 

Robida (2006, 5) navaja, da je »Ministrstvo za zdravje opredelilo kakovost v 

zdravstvu kot dosledno ustvarjanje izidov zdravljenja, ki so primerljivi s standardi ali 

najboljšimi praksami ob upoštevanju načel kakovosti - uspešnost, varnost, pravočasnost, 

učinkovitost, enakost in osredotočanje na pacienta.« 

Zahteve makroekonomskega okolja in globalne družbene spremembe vplivajo tudi 

na spremembe v javnih zavodih, ugotavljata Reteljeva in Simčičeva (2006, 59) in 

dodajata, da le-te zahtevajo predvsem prožnost, hitrost in ustreznost odzivanja, 

ekonomičnost poslovanja, inovacije ter njihovo implementacijo. Odvisne so od zavoda 

in kulture le-tega, ozračja, vodenja, od osebnih lastnosti zaposlenih, značaja ter načina 

razmišljanja. Poudarjata, da je odziv organizacij na spremembe v dinamičnem okolju 

možen z uvajanjem projektov, ki obenem predstavljajo način, s katerim se strategije 

poslovanja uresničujejo oziroma izvršujejo. Razlagata, da se z uvajanjem projektov 

izboljšajo ustvarjalnost, motivacija, sodelovanje in prilagodljivost zaposlenih, kar 

predstavlja doseganje kakovosti na vseh nivojih.  

Družbene spremembe pa so vplivale na drugačno razumevanje uporabnikov 

zdravstvenih storitev. Le-ti izražajo svoja pričakovanja in se odzivajo na sprejeto 

storitev z izražanjem ne/zadovoljstva. Giese in Cote (2000, 14) zadovoljstvo 

opredeljujeta kot kognitivni in/ali afektivni odziv na storitev/izdelek. Nekateri avtorji, 

kot npr. Kersnik (2001a, 8), pa opredeljujejo zadovoljstvo v zdravstvu kot enega izmed 

kazalnikov kakovosti v zdravstvu, in sicer kot izraženo uporabnikovo dojemanje lastne 

izkušnje z zdravstveno oskrbo, s posameznim postopkom, posameznim izvajalcem, 

zdravstveno ustanovo v celoti ali njenim delom in s sistemom zdravstvenega varstva. 

Isti avtor tudi ugotavlja, da igra pomembno vlogo pri zadovoljstvu sistem zdravstvenega 

varstva, kajti le-ta določa dostopnost, organizacijo, dosegljivost in privoščljivost 
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zdravstvene oskrbe, in dodaja, da poleg same kakovosti oskrbe na zadovoljstvo vplivajo 

tudi lastnosti bolnika in njegova pričakovanja. Snoj (1998, 158) ugotavlja, da je 

zadovoljstvo uporabnikov emocionalna reakcija uporabnikov na izkušnje v zvezi z 

določenimi storitvami. 

V zdravstvu nenehno potekajo spremembe. Keber in drugi (2003, 46) razlagajo, da 

se spreminjajo potrebe državljanov, ki jim mora slediti zdravstveni sistem; spremembe 

narekuje razvoj tako medicinskih kot drugih znanosti in tehnologij; spreminja se 

predvsem financiranje, ki nenehno išče nove možnosti, vsemu temu pa se morajo 

prilagajati strokovni in poslovni management ter država, ki je odgovorna za delovanje 

javnega sistema. 

V Sloveniji se je začelo sistematično uvajati »sisteme« kakovosti v zdravstvu v 

sredini devetdesetih let, predvsem na pobudo posameznikov in posameznih skupin, 

razlagajo Keber in drugi (2003, 163). Ugotavljajo, da je v zadnjih letih na področju 

kakovosti vpeljanih nekaj sprememb, kar kaže na vedno večje zavedanje o potrebi 

vpeljave principov kakovosti v zdravstveno oskrbo. Zadovoljstvo, predvsem merjenje 

zadovoljstva, pa ostaja »nedokončana zgodba« skozi polpreteklo obdobje.  

V praksi se sicer iščejo načini in rešitve, kako zadovoljstvo spremljati, raziskav o 

zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev, predvsem na primarnem nivoju, pa je v 

slovenskem prostoru zelo malo. Dostopna je raziskava EUROPEP (Krsnik 2001a), v 

kateri je podan inštrument za merjenje zadovoljstva na primarnem nivoju zdravstvenega 

varstva. Le-ta je preveden iz tujega jezika, saj je bila raziskava mednarodna in 

primerjalna. Glede na to, da je bila omenjena raziskava izvedena in objavljena 2001 ter 

da je bil inštrument preveden in ne oblikovan za 'slovensko kulturno posebnost', smo 

predpostavljati, da so se lahko kazalniki zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev 

na primarnem nivoju spremenili, saj je zadovoljstvo po definiciji (Giese in Cote 2000) 

dinamičen in spremenljiv koncept. Zato smo v tej raziskavi: 

1. Razvili lasten inštrument za merjenje treh dimenzij zadovoljstva, in sicer 

zadovoljstvo s komunikacijo, odnosom in sistemom naročanja kot 

organizacijsko obliko dela. 

2. Lastno razvit inštrument smo aplicirali na izbrani zdravstveni dom v Sloveniji. 

Preverjali smo: 

− zanesljivost in veljavnost inštrumenta na vzorcu tristo uporabnikov 

zdravstvenih storitev v izbranem zdravstvenem domu, kar lahko razumemo kot 

pilotiranje inštrumenta, ki bo v pomoč ostalim ZD za merjenje zadovoljstva 

uporabnikov zdravstvenih storitev na primarnem nivoju z vidika komunikacije 

in odnosa medicinskih sester in zdravnikov ter sistema naročanja kot 

organizacijske oblike dela. 
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− Za izbrani zdravstveni dom smo zbrane podatke analizirali, interpretirali ter 

oblikovali priporočila vršnemu managementu. 

Namen raziskave je bil: 

1. razviti inštrument za merjenje zadovoljstva na primarnem nivoju uporabnikov 

zdravstvenih storitev s komunikacijo in odnosom medicinskih sester in 

zdravnikov ter sistemom naročanja kot organizacijsko obliko dela;  

2. meriti zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev v izbranem 

zdravstvenem domu. 

Sledili smo naslednjim ciljem:  

− podati pregled sodobne literature in obstoječih raziskav s področja zadovoljstva 

storitev na primarnem nivoju zdravstvenega varstva; 

− identificirati sestavine komuniciranja in odnosa; 

− ugotoviti, kateri izmed proučevanih dejavnikov: komunikacija in odnos 

zdravnikov družinske medicine, komunikacija in odnos medicinskih sester ter 

sistem naročanja kot organizacijska oblika dela, v največji meri vpliva na 

zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev; 

− ugotoviti vpliv statusa osebnega zdravnika koncesionarja ali zaposlenega v 

javnem zavodu na zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev s 

komunikacijo, odnosom in sistemom naročanja kot organizacijsko obliko dela; 

− preveriti dimenzije zadovoljstva, oblikovane na osnovi teoretičnih spoznanj, z 

dimenzijami, ki so jih generirali dejanski uporabniki.  

Omejitve raziskave so: 

− Metodološke: 

− vzorec je priložnosten,  

− z vidika izbranega zdravstvenega doma ugotovitev ne moremo 

posploševati, kajti zajeli smo le uporabnike, ki so se v izbranem času 

oglasili v eni izmed ambulant družinske medicine. Vzorec po strukturi ne 

odraža strukture populacije, so pa ugotovitve kljub temu zanimive za 

izbrani zdravstveni dom kot celoto, oziroma za primerjavo z nadaljnjimi 

merjenji zadovoljstva v istem zdravstvenem domu ali katerem drugem 

zdravstvenem domu.  

− Vsebinske: 

− zadovoljstvo je kompleksen in dinamičen koncept in kot tak neposredno 

nemerljiv. Sestavine zadovoljstva so med drugim tudi komunikacija, odnos 

in sistem naročanja kot organizacijska oblika dela. V tej raziskavi smo se 

omejili na le-te. 
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− Zadovoljstvo je možno meriti na več načinov, na primer kot razmerje med 

pričakovano in zaznano kakovostjo. Mi smo ga merili zgolj po naprej 

oblikovanih in iz teorije izpeljanih spremenljivkah. 

− Upoštevali in omejili smo se na posebnosti v zdravstvu na primarnem 

nivoju, za katerega sta značilni dolgotrajnost odnosov v smislu »vračanja« 

k izbranemu osebnemu zdravniku in specifična stopnja zaupanja, kar 

oblikuje drugačne odnose med uporabniki zdravstvenih storitev ter 

zdravniki in medicinskimi sestrami kot na sekundarnem in terciarnem 

nivoju. 

− Kakovost razumemo kot nadrejen pojem zadovoljstva. Le-ta je razumljen 

kot kazalnik kakovosti. 

Predpostavke: 

Predpostavljamo, da so proučevane sestavine zadovoljstva ključne za vzpostavitev 

dobrega odnosa in posledično uspešnejšega zdravljenja.  

Predpostavljamo, da so odnos in komuniciranje zdravstvenega osebja z uporabniki 

zdravstvenih storitev ter organizacija dela povezani z zadovoljstvom uporabnikov 

zdravstvenih storitev; da bodo podatki verodostojni za oblikovanje ocene zadovoljstva 

uporabnikov zdravstvenih storitev v izbranem zdravstvenem domu in da bodo izsledki 

raziskave uporabni tudi v ostalih Zdravstvenih domovih po Sloveniji; da bodo naključno 

izbrani uporabniki zdravstvenih storitev pripravljeni odgovarjati na anketna vprašanja 

vestno in odgovorno. 
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2 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Thomas (2003, 7–15) ugotavlja, da je »zdravje« nemara eden izmed najtežje 

definiranih izrazov znotraj zdravstvenega varstva, kajti njegov pomen se je skozi čas 

spreminjal. Ugotavlja, da številne ponujene definicije predstavljajo različne perspektive, 

za katere pa se ne da reči, da so napačne oziroma pravilne, temveč so odvisne od 

vsakega posameznika. Pojem zdravja je socialni ideal, njegova konceptualizacija je 

različna v različnih kulturah in zgodovinskih obdobjih.. Opozarja, da je vsak sistem 

zdravstvenega varstva zagotovo produkt družbe, v kateri obstaja in kulturnih 

značilnosti, ki karakterizirajo družbo. Po njegovem mnenju je sistem zdravstvenega 

varstva lahko razumljen samo znotraj svojega socio-kulturnega konteksta, kajti niti dva 

sistema zdravstvenega varstva nista povsem enaka. Meni, da je zdravstveno varstvo 

prav tako težko definirati kot zdravje oziroma bolezen; najprej in prepogosto se pomisli 

na bolnišnično medicinsko oskrbo z vrhunsko in napredujočo tehnologijo, ki je samo en 

segment aktivnosti sistema zdravstvenega varstva. Razlaga, da v sodobni ZDA 

zdravstveno varstvo vključuje formalno, institucionalno varstvo skupaj z 

»alternativnimi« terapijami, zdravstveno nego in drugimi aktivnostmi, osnovanimi za 

zaščito pred bolezenskim napadom, zdravljenje bolezni, izboljševanje kvalitete življenja 

in kakorkoli ohranjanje zdravja. Thomas podaja »vedenjsko« definicijo zdravstvenega 

varstva, kot npr. medicinski in preventivni ukrepi, ki jih izvedemo sami ali drugi za 

vzdrževanje funkcionalnega zdravstvenega stanja, ter »institucijska definicija« kot 

družbeni, kulturni in organizacijski načrti, namenjeni za vzdrževanje zdravstvenega 

stanja svoje populacije. Kot najprimernejšo definicijo pa avtor opredeljuje »katero koli 

dejanje, izvedeno z namenom povrnitve, vzdrževanja ali izboljševanja zdravstvenega 

stanja vsakega posameznika«.  

Premik (1995, 14) razmišlja o zdravstvenem varstvu kot enotnem sistemu, katerega 

posamezni elementi imajo specifično vlogo. Strukturna shema, ki izhaja iz analiz 

sistemov funkcionalne delitve zdravstvenega varstva, je v obliki znane piramide in deli 

zdravstveno varstvo na več nivojev. Najpogostejša in najobičajnejša je delitev na 

primarno, sekundarno in terciarno zdravstveno varstvo, najdemo pa tudi delitve, ki od 

primarnega zdravstvenega varstva odvajajo še ničelno raven, namenjeno promociji 

zdravja, preprečevanju bolezni, samooskrbi, vzajemni pomoči in podobno. Poudarja, da 

ima vsak nivo svoje odgovornosti za določen obseg dela glede na značilnost 

zdravstvenih problemov, katerega označujejo tudi izvajalci in organizacijske oblike. 

Specializirane institucije s subspecializiranimi strokovnjaki, ki so usposobljeni za 

obravnavo relativno redkih in praviloma tehnološko zelo zahtevnih medicinskih 

problemov, so značilnost terciarnega nivoja. Zajemajo sorazmerno veliko demografsko 

področje za obravnavo. Specialistično diagnostično in terapevtsko obravnavo za 

območje, ki zajema od 100.000 do 500.000 ljudi, predstavlja sekundarni nivo. Spodnji, 
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najširši del na zdravstveni piramidi predstavlja primarno zdravstveno varstvo, ki je 

namenjeno posamezniku, družini, lokalni skupnosti, občini (od 1 do 50.000 ljudi), 

izvajajo pa ga lahko ljudje sami neposredno preko različnih oblik samoorganiziranosti 

ali ob podpori zdravnikov splošne in družinske prakse ter drugih strokovnjakov, zlasti s 

področja preventivnega zdravstvenega varstva, sociale in podobnega (Premik 1995, 14). 

Več o primarnem zdravstvenem varstvu v poglavju 2.1.  

Slika 2.1 Piramida zdravstvenih dejavnosti1 

 
Vir: Toth 2003, 14. 

Zdravje ni običajno tržno blago, temveč javna dobrina, je osnovno izhodišče 

socialnega modela zdravstvenega varstva. Dostop do ustreznega zdravstvenega varstva 

mora biti ena izmed državljanskih pravic, zagotovljen vsem, ki so vključeni v javni 

sistem, ne glede na njihovo zdravstveno, socialno in ekonomsko stanje, razlagajo Keber 

in drugi (2003, 35) ter dodajajo, da zdravstvenega varstva nikakor ne moremo razumeti 

zgolj kot še ene storitvene dejavnosti, kajti njegova bistvena značilnost je, da ljudje v 

njem skrbijo za bolne ljudi (Keber in drugi 2003, 42). Zato mora biti delovanje 

celotnega sistema zdravstvenega varstva namenjeno zadovoljevanju potreb varovancev, 

poudarja Gazvoda (2004, 152). 

Marušič (2006, 71) pravi: »Zdravje in zdravstveno varstvo sta temeljni človekovi 

pravici, zato morata biti varovanje zdravja in zdrav način življenja temeljni dolžnosti 

vsakega posameznika, družine, delodajalcev in države.«  

                                                 
1 Health promotion – promocija zdravja (povzeto po Toth 2003, 14). 

Health 
promotion 

Terciarna raven 

Sekundarna raven  

Primarna raven 

Krepitev zdravja, zdrav življenjski slog, sosedska pomoč, 
samozdravljenje 

Terciarna 
dejavnost  

Specialistična, ambulantna, 
bolnišnična dejavnost, rehabilitacija, 

konziliarna dejavnost 

Osnovna zdravstvena dejavnost, lekarniška dejavnost, 
zdravljenje in nega na domu, zdravstveno-vzgojni proces 
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Keber in drugi (2003, 181) opredeljujejo zdravje kot univerzalno vrednoto in 

človekovo pravico. Izhajajoč iz tega so zato po njihovem mnenju zdravstveno varstvo 

vse dejavnosti, s katerimi ščitimo ali ohranjamo zdravje posameznikov v družbi. 

Razlagajo, da posamezniki lahko pridobivajo dobrine zdravstvenega varstva na dva 

načina. Določene zdravstvene storitve in izdelke lahko zahtevajo tedaj, ko sami ali 

skupaj z izvajalci zdravstvenega varstva ugotovijo potrebe po njih in jih financirajo iz 

sredstev obveznega zavarovanja ali/in prostovoljnega zavarovanja, na trgu zdravstvenih 

storitev in izdelkov pa lahko nastopajo tudi s svojimi finančnimi sredstvi, ko potrebujejo 

za zaščito ali ohranitev zdravja določene dobrine zdravstvenega varstva.  

V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (2005) je 

zdravstveno varstvo opredeljeno kot sistem družbenih, skupinskih in individualnih 

aktivnosti, ukrepov in storitev za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje 

odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih. 

Poleg tega obsega zdravstveno varstvo tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja, s 

katerim se zagotavlja socialna varnost v primeru bolezni, poškodbe, poroda ali smrti.  

Najširša definicija zdravstvenega varstva, razlaga Letica (1989 v Toth 2003, 97), je 

logična izvedba pojmovanja zdravja kot fizičnega, duševnega in socialnega blagostanja, 

kajti v tem primeru zajema sistem zdravstvenega varstva celotno dejavnost človeštva in 

vse dejavnike okolja, ki vplivajo na zdravje. Pomeni, da zajema politiko in napore za 

izboljšanje zdravja. V nadaljevanju Toth (povzeto po Žarković 1980 v Toth 2003, 99) 

pravi, da strokovnjaki uporabljajo ožjo definicijo zdravstvenega varstva, ki jo je 

predlagala posebna strokovna skupina Svetovne zdravstvene organizacije. Po tej 

predstavlja zdravstveno varstvo v ožjem pomenu besede različne prakse preprečevanja 

in zdravljenja bolezni, ki temeljijo na različnih teoretičnih, verskih, filozofskih in 

empiričnih doktrinah. Po tej ožji definiciji varstva gre za področje, ki bi ga pri nas ob 

nekaterih dopolnitvah lahko enačili z nalogami zdravstvene dejavnosti pri nudenju 

zdravstvenih storitev. 

Slovenski sistem zdravstvenega varstva ima nekatere elemente britanskega, 

nemškega in kanadskega modela, razlaga Tajnikar (2007, 57) ter dodaja, da sistem 

zdravstvenega varstva v glavnem lahko razlikujemo glede na dve značilnosti: Prva je 

prevladujoča lastninska oblika med izvajalci zdravstvenega varstva, druga pa 

prevladujoči vir financiranja zdravstvenega varstva. Glede na vir financiranja obstajajo 

zdravstveni sistemi, ki temeljijo na davčnih virih (Velika Britanija, Danska, Finska), 

socialnem zavarovanju (Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija), kombinaciji davkov in 

socialnega zavarovanja, kot je primer Italija, ali kombinaciji zasebnih sredstev in 

socialnega zavarovanja (Kanada in Nizozemska). Možen je tudi zgolj privaten vir 

financiranja zdravstvenega varstva (ZDA). Glede lastnine pa so lahko izvajalci v 

glavnem javni (Velika Britanija, Danska, Finska) in zasebni (ZDA, Kanada, Švica, 

Nizozemska), lahko pa se pojavlja kombinacija obeh lastnin (Avstrija, Belgija, Francija 
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in Nemčija). Dodaja, da ima Slovenija zdravstveni sistem, ki je oblikovan v največji 

meri po zgledu nemškega.  

Poredoš (2005, 799) opredeljuje zdravstveno varstvo kot enega izmed največjih in 

organizacijsko najzahtevnejših sistemov, saj je sistem zdravstvenega varstva zelo 

razvejan. Pokrivati mora najosnovnejše interese vsakega posameznika, hkrati pa je 

delovanje sistema povezano z izjemno velikimi stroški, ki se z razvojem medicine 

nenehno povečujejo.  

Zdravstveno varstvo predstavlja splet vseh družbenih aktivnosti, ukrepanj in 

ravnanj posameznikov in skupin, ki so usmerjeni v ohranjanje, krepitev in povrnitev 

zdravja, razlagajo Skela Savič in Pagon (2002, 89) in menijo, da ima management 

zaradi svojega vpliva na okolje in družbo kot celoto v zdravstvu strateški pomen.  

Keber (2003, 20) posebej opozarja, da mora biti osnovni cilj vseh sistemov 

zdravstvenega varstva zagotoviti univerzalen dostop do zdravstvenih pravic ob 

hkratnem ohranjanju stroškov na določeni ravni. Poudarja, da mora biti dostop do 

zdravstvenega varstva pravičen, zagotovljena mora biti enaka kakovost zdravstvenih 

storitev za ljudi, ki imajo enake zdravstvene potrebe. 

Česen (1998, 20) razlaga, da je sistem zdravstvenega varstva razvejan, odprt, 

dinamičen sistem, ki se spreminja v času, kjer se razvojne spremembe kažejo tako v 

zgradbi sistema (notranje spremembe) kot tudi v delovanju (zunanje spremembe). S 

spreminjanjem se sistem zdravstvenega varstva prilagaja spremembam širšega 

družbenega in političnega okolja ter zdravstvenim potrebam in zahtevam ljudi. 

Ugotavlja, da se je v sistem zdravstvenega varstva zelo zgodaj vmešala država, da bi v 

njem strokovno in ekonomsko zavarovala bolnika. V delovanju sistema zdravstvenega 

varstva razvitih držav pa se bolj mešajo tudi spontani tržni odnosi. Tako dandanes 

prevladujejo mešani javno-zasebni sistemi.  

Štumbergerjeva (2006, 54) razlaga, da se praksa zdravstvenega varstva sooča z 

omejeno ponudbo zdravstvenih storitev na eni in neomejenimi potrebami in zahtevami 

ljudi na drugi strani. Tako odnosov zdravstvenega varstva ne moremo graditi na načelih 

ponudbe in povpraševanja, ampak je tu potrebna intervencija še tretjega, države.  

Praznik (1999, 7): »Uspešen sistem zdravstvenega varstva v naslednjem stoletju, pa 

tudi vsi posamezniki v njem, se bo moral dobro prilagajati novim izzivom, hitrim 

spremembam, stalno izboljševati kakovost, moral bo biti sposoben ponovno definirati 

pojme zdravja in zdravstvenega varstva in ob dejstvu, da je naš namen in želja koristiti 

pacientom in celotnemu prebivalstvu, vedno znova analizirati in ocenjevati svojo 

učinkovitost.«  

Česen (2006, 29) poudarja, da sta funkcionalna in organizacijska zgradba sistema 

zdravstvenega varstva v Sloveniji dobri in ne potrebujeta revolucionarnih sprememb. 

Meni, da je sistem do sedaj zadovoljivo deloval, potrebuje pa nekatere spremembe, s 

katerimi se bo prilagajal političnim, ekonomskim in demografskim spremembam v 
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Sloveniji in v državah Evropske unije. Poudarja, da morajo biti spremembe dobro 

premišljene in za večino ljudi koristne, kajti odveč je spreminjanje zdravstvenega 

sistema samo zaradi razlik v ideologiji in vrednostnih sistemih vsakokratnih nosilcev 

oblasti.  

Organizacije zdravstvenega varstva 

Keber in drugi (2003, 182) razlagajo, da so organizacije zdravstvenega varstva 

izvajalci zdravstvenega varstva in zdravstvene zavarovalnice ter da med izvajalci 

zdravstvenega varstva prevladujejo javne organizacije, ki ponujajo dobrine 

zdravstvenega varstva in so v glavnem javne dobrine. V Sloveniji so namreč javni 

zdravstveni izvajalci v skladu z zakonom organizirani kot javni zavodi, sicer pa lahko 

ponujajo dobrine zdravstvenega varstva tudi zasebniki.  

Financiranje zdravstvenega varstva 

Košir (2005, 460) opozarja, da je sistem financiranja zdravstvenega varstva za 

učinkovito izvajanje zdravstvenih programov, kakovostne storitve in dostopnost 

zavarovancev do pravic, dogovorjenih v državni zakonodaji, izjemnega pomena za 

funkcioniranje zdravstva v kateri koli državi. Hitro rastoči izdatki, ki so predvsem 

posledica staranja prebivalstva, posledičnih sprememb v patologiji, hitrega razvoja 

medicine, novih zdravil, zahtevnosti in večjega povpraševanja zavarovancev, 

zmanjševanja števila aktivnega prebivalstva in drugih razvojnih izzivov, predstavljajo 

nenehno grožnjo finančni stabilnosti. 

Država mora s politiko obveznega zdravstvenega zavarovanja zagotoviti tak obseg 

sredstev za financiranje zdravstvenega varstva, da obseg ponudbe teh storitev ustreza 

družbenemu interesu in ne le vsoti interesov posameznikov, ki se pojavlja v določenem 

trenutku na trgu dobrin zdravstvenega varstva. Država mora z ustreznim načinom 

načrtovanja zagotoviti tak obseg finančnih sredstev za izvajanje zdravstvenega varstva, 

da je v njem izražen družbeni interes in ugotoviti potrebe po posameznih storitvah in 

izdelkih zdravstvenega varstva ter v skladu s temi potrebami razporediti sredstva med 

izvajalce zdravstvenega varstva, opozarjajo Keber in drugi (2003, 183). To nalogo naj 

bi država izvajala preko zavarovalnic obveznega zdravstvenega zavarovanja.  

Slovenski sistem financiranja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja 

temelji na Bismarckovem modelu socialnega zavarovanja, katerega temeljne značilnosti 

so: 

− relativna samostojnost sistema, tudi s samostojnimi finančnimi viri; 

− obvezno plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje na 

temelju predpisov; 
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− prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ki ga zavarovanec sklene z 

zavarovalnico; 

− načelo solidarnosti, plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje se 

plačuje glede na velikost dohodkov zavezanca za plačilo, pravice pa se 

uveljavljajo glede na potrebe. 

Slovenija je socialna država (Ustava RS, 2. člen), katere načelo je zagotavljati 

pravice do zdravstvenega, pokojninsko-invalidskega in drugih socialnih zavarovanj, 

družinske in otrokove pravice, pravice do izobraževanja in šolanja, pravice do dela 

(Kaučič in Grad 2000, 70). 

Sistem financiranja zdravstvenega varstva v Sloveniji v pretežni meri temelji na 

sistemu socialnega ali obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki izhaja iz vrednot in 

načel solidarnosti, socialne pravičnosti in univerzalne dostopnosti (ZZZS 2008, 15). 

Senjur (2001, 32) poudarja, da je pomembna ekonomska kategorija, ki pogojuje 

zmožnost in sposobnost države za zagotavljanje njene socialne vloge vrednost 

ustvarjenega bruto družbenega proizvoda (BDP). BDP predstavlja vrednost vseh 

končnih dobrin in storitev, ki so proizvedene v gospodarstvu na teritoriju države v 

določenem časovnem obdobju, praviloma v obdobju enega leta. Večji kot je BDP, več 

sredstev se lahko nameni za socialno varnost. Tako država s prerazporejanjem dela 

ustvarjenega BDP za financiranje javnih dobrin zagotavlja svojo socialno vlogo. 

Z vidika porabe se BDP deli na:  

BDP = C + I + G + NX 

kjer pomeni: C – izdatki za osebno potrošnjo, I – izdatki za potrošnjo gospodarskih 

osebkov, G – izdatki države za potrošnjo in NX – neto izvoz. 

Glavni del sredstev za izvajanje zdravstvenega varstva, okoli tri četrtine celotne 

porabe, se zagotavlja iz prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja, v letu 2007 

75,6 %. Ta vir sredstev se namenja za financiranje zdravstvenih storitev, preskrbe z 

zdravili in medicinsko tehničnimi pripomočki ter denarna nadomestila. Drugi vir pa so 

sredstva iz prostovoljnih zavarovanj, iz katerih se financira dobrih 12 % izdatkov, 

predvsem pa se ta sredstva porabljajo za zdravstvene storitve, zdravila in medicinsko 

tehnične pripomočke. Proračunska sredstva predstavljajo predvsem: 

− izdatek države, za zagotavljanje materialnih pogojev dela izvajalcev, katerih 

ustanoviteljica je država (nakup drage opreme, investicijska vlaganja v 

razširitev in izboljšanje pogojev dela); 

− izdatek lokalne skupnosti, za programe krepitve zdravja prebivalstva, ohranitve 

zdravja okolja, zagotavljanje sredstev za investicije v lokalnem okolju. 
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Na osnovi ocen ZZZS so vsi izdatki za zdravstveno varstvo v Sloveniji v letu 2007 

znašali 8,17 % BDP. 

Za stabilno financiranje zdravstvenega varstva ni najpomembnejša le višina javnih 

sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, temveč predvsem sposobnost sistema, 

da se sproti prilagaja nujnim razvojnim potrebam. To narekuje občutljivo politiko 

usklajevanja deleža javnih sredstev za zdravstveno varstvo z rastjo BDP (ZZZS 2008, 

15). 

2.1 Primarno zdravstveno varstvo 

Primarno zdravstveno varstvo je tisto področje zdravstvenega varstva, ki je 

odgovorno za zdravje določene populacije. Združuje klinično zdravljenje posameznikov 

z epidemiološkimi raziskavami in socialnim delom, zato delo na tem področju obsega 

tudi izvajanje zdravstvenega programa, namenjenega skupnosti, pravi Švab (2004, 185), 

ki nadaljuje, da so diagnostika, zdravljenje in stalni zdravstveni nadzor osredotočeni 

tako na posameznika kot tudi na skupnost oziroma prebivalstvo. Čeprav ima ta zasnova 

službe že dolgo izročilo, jo v zadnjem času zaradi novih zdravstvenih problemov v 

razvitem svetu ponovno »odkrivajo«.  

Da primarno zdravstveno varstvo še vedno ostaja pastorek zdravstvene politike, 

kljub temu, da je o njegovi pomembnosti napisanih veliko člankov in sprejetih veliko 

deklaracij, so prepričani Švab idr. (2005, 173). 

Primarno zdravstveno varstvo služi razreševanju glavnih zdravstvenih problemov in 

zagotavlja aktivnosti za promocijo, varovanje in vračanje zdravja, vključuje ne le 

osnovne zdravstvene dejavnosti, marveč tudi druge sektorje in aspekte razvoja 

skupnosti, kot so izobraževanje, socialno varstvo, živilska industrija, preskrba itd., 

razlaga Komadina (1995, 70) ter nadaljuje, da primarno zdravstveno varstvo koordinira 

napore vseh sektorjev, ki vplivajo na zdravje in življenjski standard ljudi. Primarno 

zdravstveno varstvo terja in spodbuja skupno odgovornost in sodelovanje posameznikov 

ter skupnosti pri načrtovanju, izvajanju in nadziranju sistema zdravstvenega varstva in 

razporejanju razpoložljivih resursov, poudarja avtor.  

Kaj naj bi vsebovala primarna raven zdravstvenega varstva in je opredeljeno v 

deklaraciji iz Alma-Ate,2 navaja Toth (2003, 138). Po tej deklaraciji sodi v primarno 

raven osem prvin, in sicer: 

− zdravstvena vzgoja prebivalstva o najresnejših in razširjenih zdravstvenih 

problemih in možnostih njihovega obvladovanja; 

− izboljševanje preskrbe prebivalstva s pitno vodo3 in primerno hrano; 

                                                 
2 Alma-Ata; Deklaracija Svetovne zdravstvene organizacije, sprejeta na njeni skupščini v 

Alma-Ati 1978 (Roemer v Toth 2003). 
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− zagotavljanje neoporečne pitne vode in zdravju neškodljivega odlaganja 

odpadnih snovi; 

− posebno skrb za otroke in ženske v nosečnosti in v času materinstva, ki 

vključuje tudi ukrepe za načrtovanje družine; 

− imunizacija proti določenim nalezljivim boleznim, ki ogrožajo posamezna 

območja; 

− preprečevanje in obvladovanje bolezni, ki so značilne za območje; 

− ustrezna obravnava bolezni in poškodb; 

− zagotavljanje preskrbe prebivalstva z življenjsko pomembnimi zdravili.  

Prav tako izhajajo iz deklaracije Svetovne zdravstvene organizacije, sprejete v 

Alma-Ati, naslednja načela (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 načrtovanju in odločanju o vsebini, obsegu delu in razvoju primarnega 

zdravstvenega varstva, kakor tudi pri odločanju o zanj potrebnih sredstvih, je 

udeležba javnosti nujna in obvezni pogoj; 

− načelo enotnosti zdravstvenega varstva (integrirano reševanje zdravstvenih 

problemov s preventivnega, kurativnega in socialnega vidika) je mogoče le s 

pomočjo primarnega zdravstvenega varstva. 

Primarno raven lahko opredelimo tudi kot raven, kjer se opravljajo storitve, ki po 

strukturi in količini najbolj ustrezajo lokalnim potrebam in možnostim, in predstavljajo 

tudi prvo raven stikov prebivalstva z zdravstveno službo, razlaga Toth (2003, 138) ter 

opozarja, da ima ta raven vsebinsko, a tudi pravno-organizacijsko vlogo vratarja 

(gatekeeping) pri vstopu v sistem zdravstvene dejavnosti. Metoda dela na področju 

primarnega zdravstvenega varstva je aktiven/dispanzerski način obravnave, kar pomeni 

angažirano, celovito in stalno zdravstveno varstvo posameznika ali skupine z vidika 

integrirane (preventivne, kurativne in socialne) medicine, razlaga Premik (1995, 16) ter 

poudarja, da je pomembno epidemiološko spremljati in poznati zdravstveno stanje 

populacije in ukrepati proti najbolj ogrožajočim oziroma razširjenim dejavnikom 

tveganja, kar pomeni izvajati zdravstveno vzgojo, organizirati zgodnje odkrivanje 

razvojnih anomalij in bolezni ter pravočasno ukrepati, sodelovati z zdravstvenimi 

                                                                                                                                               
3 Za slovenske razmere je morda presenetljivo, da sodi v primarno raven tudi preskrba s 

pitno vodo in hrano ter varno odlaganje odpadnih snovi, ki nista zdravstvena dejavnost v 
pravem pomenu, a predstavljata v gospodarsko nerazvitih državah izredno pereč problem in 
enega izmed glavnih vzrokov za slabo zdravje.  
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dejavnostmi na različnih ravneh ter za zdravstveno varstvo pomembnimi lokalnimi, 

regionalnimi in nacionalnimi institucijami zaradi celovitega zagotavljanja zdravih 

pogojev življenja in dela oziroma odpravljanja razmer, ki negativno vplivajo na 

zdravstveno stanje prebivalstva. 

»Pragmatično 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,« razlaga De Maeseneer (2005, 171), ki tudi pravi, da je bistvena značilnost 

primarnega zdravstvenega varstva odzivnost na vse vrste zdravstvenih težav v vseh 

skupinah prebivalcev in je usmerjena predvsem k posameznemu bolniku. Posebno 

pozornost pa posveča skrbi za ogrožene družbene skupine, kot so ostareli, revni, etnične 

manjšine, otroci, žene in kronični bolniki. Ta odzivnost temelji na celostni obravnavi 

bolnika in neomejenem dostopu bolnikov do zdravnika splošne prakse.  

Kot drugo značilnost primarnega zdravstva De Maeseneer (2005, 171) določa tako 

imenovano navigacijsko funkcijo, ki je po njegovem mnenju bistvenega pomena zaradi 

široke palete nediferenciranih bolezni, s katerimi se srečuje primarno zdravstveno 

varstvo. Zaradi vedno večje razdrobljenosti specialističnega zdravstva je zato nujno 

usmerjanje. Za tretjo, ključno značilnost primarnega zdravstva, pravi, da je usmerjenost 

k potrebam posameznika v okviru družine in skupnosti. Družinski zdravniki zato delajo 

v lokalnem timu na načelu interdisciplinarnosti. 

De Maeseneer (2005, 171) nadaljuje, da so naštete ključne značilnosti primarnega 

zdravstva v Evropski uniji vgrajene v cilje globalne zdravstvene politike, ki jih je 

oblikoval Evropski svet v Barceloni leta 2002. To pa so: zagotavljanje visoke 

kakovostne ravni zdravstvenega varstva, zagotavljanje enakopravnega dostopa do 

zdravstvene oskrbe in zagotavljanje mehanizmov, temelječih na solidarnosti.  

Družinsko medicino lahko opredelimo kot temelj primarnega zdravstvenega 

varstva; je akademska in znanstvena veda s svojo lastno izobraževalno vsebino, 

raziskavami, z dokazi podprto klinično dejavnostjo in klinično specialnostjo (Živčec in 

drugi 2004, 145). Tukaj gre za prvi stik z zdravstveno službo v okviru sistema 

zdravstvenega varstva, ki svojim uporabnikom zagotavlja odprt in neomejen dostop ter 

se ukvarja z vsemi vrstami zdravstvenih težav, ne glede na starost, spol in druge 

značilnosti obravnavane osebe. Učinkovito uporablja vire oziroma sredstva 

zdravstvenega varstva, tako da usklajuje oskrbo bolnikov, sodeluje z ostalimi 

strokovnjaki v okviru primarnega zdravstvenega varstva in se povezuje z drugimi 

specialnostmi ter prevzema vlogo posrednika za bolnika, kadar je to potrebno. Prav tako 

pa se ukvarja z zdravstvenimi problemi v psihološkem, socialnem, kulturnem in 

eksistencialnem okviru.  
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Bulceva (2002, 104) navaja značilnosti družinske medicine po definiciji 

splošne/družinske medicine 2001 (EURACT):4 

− usmerjena je k posamezniku, njegovi družini in okolju; 

− posamezniku zagotavlja longitudinalno starost zdravstvenega varstva, 

ukvarjajoč se tako z akutnimi kot s kroničnimi zdravstvenimi problemi, 

kakršne so pač zdravstvene potrebe bolnika; 

− usmerjena je v pogoste zdravstvene probleme, pojavnost zelo resnih bolezni je 

majhna; 

− ukvarja se z boleznijo v še nediferencirani obliki, v zgodnji fazi razvoja, ki 

lahko prav tako zahteva takojšnje ukrepanje; 

− pri reševanju zdravstvenih problemov upošteva tudi kulturne, socialne, 

psihološke, eksistenčne in telesne razsežnosti problema; 

− ima svojevrsten proces pregledovanja, ki skozi čas zgradi močno partnersko 

vez med bolnikom in zdravnikom; 

− krepi zdravje in blagostanje posameznika tako s premišljenim ukrepanjem 

(intervencijo) kot s svetovanjem, kadar je to potrebno; 

− skrbi za učinkovito izrabo sredstev z usklajevanjem zdravljenja, sodelujoč pri 

tem z drugimi zdravstvenimi strokovnjaki v osnovnem zdravstvu in z 

napotitvami k drugim specialistom; 

− nosi odgovornost tudi za zdravje skupnosti. 

Odgovor na vprašanje, kaj je družinska medicina, podaja Švab (b. l.): »Družinska 

medicina je medicinska specialnost, ki se ukvarja z načrtovanjem in zagotavljanjem 

celostnega in trajnega primarnega zdravstvenega varstva vsem članom družine, ne glede 

na starost in spol.« Švab (b. l.) navaja tudi daljšo definicijo, ki jo je sprejelo ameriško 

združenje družinskih zdravnikov oktobra 1984 in se glasi: »Družinska medicina je 

nadaljevanje zgodovinske tradicije nekdanjih splošnih zdravnikov in njihov sedanji 

izraz. Edinstveno je opredeljena v družinskem kontekstu. Družinska medicina je 

celostna zdravstvena oskrba s posebnim poudarkom na družini kot enoti, v kateri se 

zdravnikova stalna odgovornost za zdravstveno varstvo ne omejuje na bolnikovo starost 

in spol ali na posamezni organ ali bolezen.« Ko Kersnik (2001a, 3) govori o družinski 

medicini, ugotavlja, da za razliko od tehnološko zahtevnejših področij ponuja družinska 

medicina oskrbo z manj tehnologije in več osebne povezanosti. 

Temeljne zadolžitve družinske medicine, ki so za disciplino bistvene in jih je 

sprejelo Evropsko združenje zdravnikov splošne/družinske medicine (European Society 

                                                 
4 Učitelji, združeni v EURACT (med njimi prof. dr. Igor Švab). 
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of General Practice/Family medicine – Wonca Europe,5 Barcelona 2001), podaja 

Bulceva (2002, 104): 

− k bolniku usmerjena skrb: sposobnost komuniciranja, določanja prioritet in 

sodelovanje z bolnikom v partnerskem odnosu, vedno upoštevajoč njegove 

razmere; 

− prvi stik: sposobnost reševanja neselekcioniranih zdravstvenih problemov in 

reševanje zelo različnih zdravstvenih stanj; 

− reševanje problemov: sposobnost odločanja s pomočjo modelov, upoštevajoč 

specifično lokalno epidemiološko situacijo; 

− celostni pristop: sposobnost združiti in uskladiti promocijo zdravja, 

preprečevanje bolezni, zdravljenje, nego in lajšanje težav; 

− izraba razpoložljivih zdravstvenih zmogljivosti: sposobnost nuditi bolniku 

najboljše potrebne zdravstvene usluge v konkretnem zdravstvenem sistemu; 

− akademska strokovnost: sposobnost razvijanja in vgrajevanja stalnega učenja in 

izboljševanja kakovosti, ki temelji na izkušnjah in znanstvenih dokazih. 

Celovito zdravstveno varstvo, ki upošteva potrebe posameznika, njihovih družin in 

skupnosti in je sestavni del dostopnega in kakovostnega primarnega zdravstvenega 

sistema, temelječega na solidarnosti, lahko postane eden najboljših »izvoznih artiklov« 

Evrope, ugotavlja De Maeseneer (2005, 171). 

2.2 Javna zdravstvena služba 

Avtor razlaga, da se zdravstvena dejavnost kot javna služba izvaja javno, zasebno 

ali pa je kombinacija obeh, da je organizacijski okvir izvajanja mreža javne zdravstvene 

službe, ki pa po velikosti ustreza obsegu in sestavi pravic iz javnega zdravstvenega 

zavarovanja. Pravi, da država določi pravila ravnanja subjektov, ki so vključeni v 

izvajanje javne zdravstvene službe in jih nadzoruje (Česen 2003, 24).  

Načelo javnega zdravstvenega varstva pomeni, da so vsi zdravstveni zavodi 

oziroma organizacije, ki jih ustanovi država (tudi pokrajina, regija, okraji, občine) javni, 

saj z njihovim delovanjem država uresničuje svojo zakonsko dolžnost. Tudi v njih 

zaposleni so po svojem statusu izenačeni z drugimi, ki delajo v javnih službah. Lastnina 

javnih zavodov je državna. Država ima tudi odločilen vpliv pri upravljanju teh zavodov, 

načrtovanju njihovega razvoja itd. Njihova dejavnost je javna in ne zasleduje cilja, ki bi 

bil ustvarjanje dobička, razlaga Toth (2006a, 78). Nepridobitni javni zdravstveni zavod 

posluje v okviru splošnega cilja socialnega razvoja (Česen 2003, 26), kar pomeni z 

uspešnim reševanjem zdravstvenih problemov prispevati k blaginji skupnosti.  

                                                 
5 Wonca Europe – evropsko združenje zdravnikov splošne/družinske medicine. 
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Šternova (2007, 318) opredeljuje javno zdravje/zdravstvo kot družbeno zamisel in 

najširši splet organiziranih strategij za zaščito, krepitev, povrnitev zdravja in njegovo 

podaljšanje ter dvig kakovosti življenja posameznika in skupnosti. Ista avtorica razlaga, 

da sodobni sistem javnega zdravstva kaže značilnosti, ki jih v literaturi označujejo kot 

planirane zdravstvene sisteme, in nadaljuje, da se planiranje lahko nanaša samo na 

zbiranje, razporejanje in nadzor porabe javnih sredstev-sredstev proračuna in 

zdravstvenega zavarovanja, lahko pa se dejavnost države in lokalnih oblasti razširi tudi 

na upravljanje različnih oblik dejavnosti, ki jih pri nas izvajajo javni zavodi. Med 

drugim tudi pravi, da javna služba pomeni dejavnost, s katero se zagotavljajo javne 

dobrine in jo označujejo naslednje značilnosti: 

− za njeno zagotavljanje je odgovorna država ali lokalna skupnost, 

− izvaja se v javnem interesu, 

− izvzeta je iz pravnega režima tržnih dejavnosti, kjer ni proste konkurence, 

− izvaja se po posebnem javnopravnem režimu, ki določa način izvajanja 

dejavnosti, razmerja med izvajalcem, uporabnikom in državo ali lokalno 

skupnostjo in način oblikovanja cen. 

V uspešno in nemoteno delovanje javnih zdravstvenih zavodov je vključenih 

mnogo ljudi, kjer skupaj izpolnjujejo poslanstvo zavoda in si prizadevajo dosegati 

njegove strateške cilje. Nastopajo kot preskrbovalci zavoda z vsem, kar ta potrebuje za 

normalno delo, od upravljavskih in poslovodnih odločitev do človeških, materialnih in 

finančnih virov, drugič pa od njega prejemajo zdravstvene, včasih pa tudi poslovne in 

druge koristi (Česen 2003, 102–103). 

Slika 2.2 Udeleženci v delovanju javnega zdravstvenega zavoda 

JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD

STANOVSKE ORGANIZACIJE
           PROSTOVOLJCI
DRUGI               ZAPOSLENI
            STROKOVNJAKI
            MANAGERJI

NOTRANJI UDELEŽENCI

ZUNANJI UDELEŽENCI

    UPORABNIKI
    USTANOVITELJ
 DOBAVITELJ VIROV
     KONKURENTI
STANOVANSKE ORGANIZACIJE

UPRAVLJALCI
USTANOVITELJ
UPORABNIKI
DELAVCI
ZAVODA

 
Vir: Trunk Širca in Tavčar 1998 v Česen 2003, 103. 
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Avtor temeljno poslanstvo javnega zdravstvenega zavoda opredeljuje kot 

nepridobitno opravljanje javnih zdravstvenih programov v mreži javne zdravstvene 

službe in razlaga, da je zato zavod odvisen pretežno od javnih finančnih sredstev, ki jih 

dobiva po pogodbi z javnimi plačniki (proračun države in lokalnih skupnosti ali z 

javnimi zavarovalnimi skladi). Nadaljuje, da to velja v celoti le za plačevanje tekoče 

dejavnosti, medtem ko je financiranje naložbene dejavnosti praviloma obveznost 

ustanovitelja zavoda in jo zagotavlja iz proračuna (Česen 2003, 166). Ravno to velja za 

zdravstveni dom kot temelj primarnega nivoja javnega zdravstva, ki ga Židanik (2005, 

461) opredeljuje kot integriran, preventivno-kurativni socialno medicinski center, ki 

pokriva celotno populacijo na svojem območju ter s svojimi dejavnostmi spremlja 

človeka od rojstva do smrti. Nadaljuje, da je s svojimi dispanzerji kot organizacijskimi 

oblikami in dispanzersko metodo dela pobudnik in koordinator dejavnosti, usmerjenih v 

ohranitev in krepitev zdravja. Prisoten je v vrtcu, šoli, bivalnem in delovnem okolju.  

Prvi zdravstveni dom v Sloveniji, ki je deloval na temelju doktrine dr. Štamparja,6 

je bil sezidan v vasi Lukovica v kamniškem okraju. Da je bil sezidan ravno tam, je 

pripomogel tamkajšnji ugledni sodnik Kersnik, sin pisatelja Janka Kersnika. Otvoritev 

je bila leta 1926. Po načrtu so se v kraju izvedle izboljšave nezdravih javno higienskih 

razmer, dom pa je služil tudi kot vzorec za oblikovanje podobnih domov v drugih 

krajih, razlaga Urlep (1995, 4). 

Židanik (2005, 426) poudarja, da ostajajo zdravstveni domovi temeljni nosilci 

osnovne zdravstvene dejavnosti ter prevzemajo vlogo koordinatorja med posameznimi 

ravnmi zdravstvenega varstva, med javnimi in zasebnimi izvajalci zdravstvenega 

varstva ter med zdravstvenimi in ostalimi sektorji. Tako opredeljuje zanj nedvomne 

prednosti zdravstvenih domov glede na zasebne izvajalce: 

− zagotavljajo enako dostopnost za vse zavarovance oz. socialne skupine, 

− imajo vse dejavnosti, vključno z diagnostičnimi metodami, organizirane in 

dostopne na enem mestu, 

− imajo dispanzerske metode dela, ki združujejo preventivno, kurativno in 

socialno medicino, 

− opravljajo celovito preventivno dejavnost, 

− zagotavljajo neprekinjeno zdravstveno varstvo, 

− zagotavljajo boljše pogoje za laboratorijsko diagnostiko, 

− so učne baze do in podiplomskega izobraževanja, 

− opravljajo znanstvenoraziskovalno delavnost, 

− omogočajo timsko delo različnih strokovnjakov, 

                                                 
6 Ideolog novih pogledov, dr. Andrija Štampar, roj. 1888, ki je svojo ideologijo o vlogi 

zdravstva v državi izoblikoval do leta 1924. 
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− z nadomestnimi zaposlitvami ohranjajo oz. izboljšujejo ustrezno strokovno 

strukturo zdravstvenega kadra, 

− zagotavljajo stabilnost delovanja javne mreže, 

− za opravljanje in razvoj zdravstvene dejavnosti imajo neposreden vpliv 

zavarovanci prek svetov zavoda, 

− so nosilci obrambnih priprav oziroma izvajanja ukrepov v primeru množičnih 

nesreč in izrednih stanj. 

Zdravstveni dom opravlja osnovno zdravstveno dejavnost ter deluje kot 

funkcionalno zaokrožen del celovitega sistema zdravstvenega varstva. Komadina (1995, 

45) razlaga, da svoje naloge uresničuje v neposrednem in trajnem stiku s prebivalstvom; 

to je esencialno varstvo, ki je dostopno celotnemu prebivalstvu in predstavlja središče 

sistema skupne skrbi za zdravje. Opozarja, da je ustrezno organizirani zdravstveni dom 

bistveni pogoj za skladno, učinkovito in racionalno funkcioniranje sistema 

zdravstvenega varstva, za zadovoljevanje največjega dela zdravstvenih potreb, zlasti za 

neposredno sodelovanje ljudi v procesu načrtovanja, izvajanja in ocenjevanja delovanja 

zdravstva. V nadaljevanju opredeljuje temeljne naloge in opravila, ki jih izvaja sodoben 

zdravstveni dom (Komadina 1995, 51): 

− kontinuirano spremljanje in proučevanje zdravstvenega stanja vsega 

prebivalstva, 

− spremljanje učinkovitosti zdravstvenih ukrepov, ki jih upravljajo dispanzerji, 

specialistične ambulante, bolnišnice in druge zdravstvene institucije, 

− predlaganje ukrepov za pospeševanje in ohranjanje zdravja občanov, 

− proučevanje vplivov okolja na zdravstveno stanje ter predlaganje ukrepov, ki bi 

odpravili neugodne vplive na zdravje ljudi, 

− izvajanje preventivnih zdravstvenih ukrepov (splošna in specifična profilaksa) 

ter zdravstvene vzgoje, 

− izvajanje higiensko-epidemioloških ukrepov za preprečevanje nalezljivih 

bolezni ter nekaterih kroničnih in degenerativnih bolezni, 

− izvajanje storitev diagnostike, terapije in rehabilitacije v enotah zdravstvenega 

doma in na bolnikovem domu ter usmerjanje bolnikov v specialistično in 

bolnišnično dejavnost, potem ko so izčrpane vse možnosti za smotrno 

zadovoljevanje zdravstvenih storitev v zdravstvenem domu, 

− zagotavljanje posebnega zdravstvenega varstva ogroženim skupinam (otrokom, 

učencem in mladini, ženskam, delavcem, ostarelim itd.), 

− zagotavljanje nujne medicinske pomoči in ustrezen prevoz poškodovanih in 

obolelih, 

− opravljanje patronažnega nadzora ogroženega prebivalstva, 
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− opravljanje osnovne fizikalne terapije, 

− izvajanje zdravstvene statistične in socialno-medicinske dejavnosti. 

Po obstoječih zakonskih in drugih zdravstveno-političnih usmeritvah je zdravstveni 

dom zdravstveni zavod, ki je nosilec, organizator in izvajalec osnovne zdravstvene 

dejavnosti. To je »dom« narodovega zdravja in »dom« zdravstvenih delavcev, ki 

izvajajo osnovno zdravstveno dejavnost (Komadina 1995, 45).  

Švab (1995, 39) opredeljuje prednosti in slabosti zdravstvenega doma.  

Prednosti zdravstvenega doma:  

− dobra obstoječa oprema, 

− število zaposlenih in njihova izobrazba, 

− navajenost populacije na zgradbo, 

− večje možnosti »notranje solidarnosti«. 

Slabosti zdravstvenega doma: 

− slaba motivacija zaposlenih za delo, 

− slabo sodelovanje v odločanju. 

Zdravstveni dom je javni zdravstveni zavod, ki opravlja naloge integriranega 

preventivnega in kurativnega centra na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in je med 

večjimi pridobitvami javnega zdravstva v zadnjem stoletju, razlaga Česen (2006, 36), ki 

je prepričan, da v zdravstvenem domu dobijo ljudje najbolj celovito preventivno in 

kurativno zdravstveno oskrbo na enem mestu. Poudarja, da bi ga kazalo ohraniti, kajti 

nenadzorovan in pretiran prenos kurativnih zdravstvenih programov iz zdravstvenega 

doma h koncesionarjem bi ga osiromašil in spremenil njegovo sedanjo vlogo. Meni, da 

če bi mu ostali le preventiva, nujna medicinska pomoč in nekatere podporne dejavnosti 

(rentgen, laboratorij, reševalni prevozi), bi postal le oskrbovalni servis za javno 

zdravstveno službo.  

Židanik (2005, 463) je mnenja, da če upoštevamo naloge, ki izhajajo iz ciljev 

Svetovne zdravstvene organizacije in prednostnih nalog v primarnem zdravstvenem 

varstvu, je edini logični zaključek, da ostajajo zdravstveni domovi temeljni nosilci 

osnovne zdravstvene dejavnosti ter prevzemajo vlogo koordinatorja med posameznimi 

ravnmi zdravstvenega varstva, med javnimi in zasebnimi izvajalci zdravstvenega 

varstva ter med zdravstvenimi in ostalimi sektorji. Kot pravi Premik (1995, 21), lahko 

zdravstvenemu domu dajemo nove vsebine, spreminjamo statusne značilnosti in 

opredeljujemo druge odgovornosti (izobraževanje, epidemiološko spreminjanje in 

nadzor, promocija zdravja ipd.), vendar mora po njegovem mnenju kljub utemeljenim 

transformacijam ostati mesto, kjer se bodo sporazumno usklajevale različne javne in 

zasebne, k neposrednemu zadovoljstvu socialno–zdravstvenih potreb posameznikov in 

družin naravnane naloge na področju primarnega varstva.  
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2.3 Zasebna zdravstvena služba 

Nova zdravstvena zakonodaja je leta 1991 povzročila spremembe celotnega 

zdravstvenega varstva in zavarovanja in zdravstvene dejavnosti ter omogočila uvajanje 

zasebne zdravniške prakse, razlaga Dobnikar (2005, 464), ki nadaljuje, da je bila poleg 

uvedbe zavarovalniškega modela ter nekaterih drugih novosti v zakonu o zdravstvenem 

varstvu in zdravstvenem zavarovanju in v Zakonu o zdravstveni dejavnosti zasebna 

praksa oziroma zasebno izvajanje javne zdravstvene dejavnosti ena temeljnih novosti. 

Pred tem je bila dovoljena le izjemoma. Nov zakon je na široko odprl vrata 

koncesijskemu opravljanju zdravstvene dejavnosti. 

Privatizacija v zdravstvu ima v primerjavi s privatizacijo ostalih panog v 

gospodarstvu svoje posebnosti, kajti v okviru zdravstva gre za transformacijo neprofitne 

organizacije v profitno naravnano organizacijo, menita Lovelock in Wright (1999 v 

Zrimšek 2005, 13) ter opozarjata, da pri tem niso vse strani prepričane, da je to najboljša 

rešitev za vse segmente uporabnikov in partnerjev v menjavi, kajti kadar so storitve 

zagotovljene s strani javne agencije, so na voljo subvencije za dosego širših javnih in 

socialnih ciljev. V okviru privatizacije pa se lahko pojavi strah, da zaradi težnje k 

učinkovitosti (predvsem stroškov) in doseganju dobička le-ta vpliva na »okrnjenost« 

storitev, nižjo kakovost in višje cene. To lahko privede do tega, da si določeni segmenti 

uporabnikov storitev ne bodo mogli privoščiti, zato je nadzor nad cenami v sektorjih, 

kot sta zdravstvo in izobraževanje, nujen. Isti problem izpostavlja Tajnikar (2003, 4 v 

Uranič 2006, 22), ki pravi, da se privatizacija zdravstvenega sistema močno razlikuje od 

privatizacije ekonomije, ter opozarja, da v zdravstvu nastajajo vsaj tri od štirih možnih 

napak: monopol, asimetrija v informacijah in seveda javne dobrine, ki onemogočajo, da 

bi trg deloval učinkovito. 

Poredoš (2005a, 455) opozarja, da javni in zasebni sistem zdravstvenega varstva 

nista izključujoča, temveč dopolnjujoča se načina zagotavljanja zdravstvenega varstva, 

zato sta se v večini razvitih držav uveljavila oba, le njihova zastopanost na posameznih 

ravneh je od države do države različna. Razlaga, da so bile v Sloveniji šele s 

spremembo družbenopolitičnega sistema dane možnosti za uveljavitev zasebne pobude 

v zdravstvu. Avtor posebej opozarja, da moramo razlikovati zasebnike, ki imajo 

koncesijo in so sestavni del javnega zdravstva, od tistih, ki prodajajo zdravstvene 

storitve in jim bolniki neposredno plačujejo. Slednjih v slovenskem prostoru praktično 

ni, z izjemo zobozdravstva, kjer pa » pravi zasebniki« prav tako predstavljajo le majhen 

delež.  

Koncesija pomeni uradno dovoljenje ali podelitev pravice za opravljanje določene 

dejavnosti, ki jo praviloma prizna država ali lokalna skupnost posamezni fizični ali 

pravni osebi. Je oblika upravljanja določene substance, stvari ali premoženja, javnega 

dobra oziroma opravljanje določene storitve splošnega pomena, pri čemer se dovoljenje 
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za opravljanje storitve podeli koncesionarju, ki je praviloma zasebni podjetnik, razlagata 

Grilc in Juhart (1991, 41). Koncesionirana javna služba se opredeljuje kot javna služba, 

ki jo opravlja zasebna pravna oseba v svojem imenu po posebnem pooblastilu pristojne 

javne oblasti. V okviru koncesionirane javne službe se praviloma ne opravljajo upravne 

zadeve, temveč se opravljajo le določene javne službe (Jankovič 2007, 648). Pri 

koncesijskem razmerju je najpomembnejše, da fizična ali pravna oseba, ki opravlja 

koncesionirano javno službo, to opravlja v svojem imenu in za svoj račun na podlagi 

pooblastila koncedenta (Jankovič 2007, 649). 

V zdravstvu s pogodbo o koncesiji koncedent (ministrstvo ali občina – dajalec 

koncesije) in koncesionar (zdravnik – prejemnik koncesije), razlaga Dobnikar (1997, 

45), uredita razmerja v zvezi z opravljanjem javne zdravstvene službe in pogoje ter 

pravice, pod katerimi naj koncesionar opravlja javno službo, predvsem pa pogodbenika 

opredelita: 

− vrsto zdravstvene dejavnosti, 

− obseg izvajanja javne službe, 

− začetek izvajanja koncesije, 

− rok za odpoved koncesije, 

− sredstva, ki jih za opravljanje javne službe zagotovi koncedent. 

Pravilnik o zasebni zdravniški dejavnosti (1994) opredeljuje, da zasebno zdravniško 

dejavnost na področju Republike Slovenije lahko opravljajo zdravniki in zobozdravniki, 

ki imajo dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniškega poklica, pridobijo ustrezno 

mnenje Zbornice za opravljanje zasebne zdravniške dejavnost in opravljajo zasebno 

dejavnost v skladu s pravilnikom. 

Tako javni kot zasebni zdravstveni sistem sta namenjena zagotavljanju 

zdravstvenih storitev prebivalstva v vsem slovenskem prostoru. Njuno osnovno 

poslanstvo je istovetno, razlikujeta pa se do neke mere v načinu in obsegu izvajanja 

zdravstvenih storitev, v materialnih pogojih, načinu financiranja ter po lastništvu 

materialnih sredstev (oprema, prostori), razlaga Poredoš (2005a, 455) in poudarja, da 

ima zasebnik natančno opredeljeno količino storitev, ki jih lahko opravi z 

razpoložljivimi sredstvi, kajti povečanje obsega dela in preseganje programa pri 

zasebniku praktično ni možno, ker bi to ogrozilo njegovo preživetje, opozarja avtor.  

V pravilniku o zasebni zdravniški dejavnosti (1994), ki ga je izdala Zdravniška 

zbornica Slovenije, je posebej opredeljen odnos zdravnika do bolnika v zasebni 

zdravniški dejavnosti. Zdravnika zasebnika posebej zavezuje, da bo: 

− opravljal svoj poklic skladno z določili kodeksa medicinske deontologije,  

− objavil svoj delovni čas na vidnem mestu in ga bo dosledno spoštoval,  

− bolnike bo po potrebi obiskoval tudi na domu,  
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− v nujnih primerih pa bo opravljal svoj poklic tudi izven rednega delovnega 

časa,  

− svojo medicinsko dokumentacijo bo zasnoval skladno s predpisi, pri čemer bo 

uporabljal tudi sodobno informacijsko tehnologijo,  

− zasebno ordinacijo bo po možnosti odprl v bližini svojega stanovanja,  

− spoštoval bo predpise Zbornice in zavarovalnih organizacij glede 

zaračunavanja svojih storitev, 

− za možne primere napak pri diagnosticiranju in zdravljenju se bo ustrezno 

zavaroval.  

Prednosti zasebne dejavnosti pred javno se po Tothovem (2006, 80) mnenju najbolj 

kažejo v odnosu do bolnikov in do plačnikov. Pravi, da je na splošno znano, da je v 

zasebni dejavnosti v povprečju odnos do bolnikov primernejši in da zasebniki tudi bolj 

spoštujejo svoje pogodbene obveznosti do plačnika. Meni, da se zasebniki običajno bolj 

zavedajo svoje ekonomske odvisnosti od bolnikov in plačnikov kot zaposleni v javni 

zdravstveni službi, kar pa po njegovem mnenju še posebej velja tam, kjer zdravniki in 

drugi zaposleni v javni službi niso posebej stimulirani in motivirani za kakovost storitev 

in odnosov ter za izpolnjevanje drugih obveznosti do plačnikov. 

Zasebništvo je kljub nekaterim pomanjkljivostim prineslo svež veter v slovensko 

medicino, meni Poredoš (2005, 456), ki razlaga, da se je povečala konkurenčnost in da 

so tudi uporabniki zdravstvenih storitev – bolniki zasebno zdravstveno dejavnost dobro 

sprejeli. To potrjujejo tudi primerjalne analize oziroma ankete o zadovoljstvu bolnikov, 

kar je v pretežni meri posledica dobre organizacije, krajših čakalnih dob in na splošno 

boljše dostopnosti do določenih zdravstvenih storitev, pravi Poredoš (prav tam). 

V zvezi s privatizacijo pa se omenja in piše tudi o različnih, še ne natančno 

opredeljenih oblikah javno-zasebnega partnerstva (v nadaljevanju JZP). JZP zasledimo 

tako v gospodarstvu kot negospodarstvu. Česen (2006, 41) pravi, da je zaradi 

naraščajoče stiske javnega financiranja nadzorovano partnerstvo v javni službi 

načeloma dobrodošlo. Med izvajalce zdravstvenih programov naj bi prineslo nekaj 

tekmovalnosti, pospešilo razvoj, hkrati pa razbremenilo ustanovitelje javnih 

zdravstvenih zavodov nekaterih naložbenih obveznosti. Javno–zasebno partnerstvo v 

zdravstvu je proces, v katerem naj bi zasebni sektor ponovno pokazal svojo družbeno 

odgovornost. Gre za pripravljenost zasebnega kapitala za poslovna vlaganja v javne 

projekte ali pa za javno sofinanciranje zasebnih projektov, ki so v javnem interesu. 

Svet Evrope prepoznava predvsem štiri vloge zasebnega v javno-zasebnem 

partnerstvu (Vrhnjak 2007, 482): 

− zagotavljanje dodatnega kapitala, 

− zagotavljanje alternativnih načinov upravljanja in uresničevanja, 

− zagotavljanje dodane vrednosti uporabniku in družbi nasploh, 
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− zagotavljanje boljšega prepoznavanja potreb in optimizacija uporabe virov. 

Toth (2006, 82) primerja stanje v Sloveniji s stanjem v državah Evropske unije ter 

ugotavlja veliko podobnosti. Razlaga, da v vseh državah obstajajo mešani javno-zasebni 

sistemi zdravstvenega varstva, kot je tudi pri nas. Bistveno razliko vidi v pravni ureditvi 

in razmejitvi javnega in zasebnega sektorja in zakonodaji, ki preprečuje »vdor« 

zasebnega v javni sistem in v varovanju javnega interesa. Pravi, da v tem pogledu 

Slovenija še zaostaja za razvojem v drugih državah Evropske unije, zato ni osnovni 

problem, ali bomo imeli več ali manj zasebne zdravstvene dejavnosti, ampak kako bo ta 

pravno opredeljena in razmejena z javno zdravstveno dejavnostjo in kako bo 

zagotovljeno uresničevanje ciljev po boljšem zdravju in zdravstvenem varstvu 

prebivalstva. Ob osnovni razrešitvi tega osnovnega vprašanja je torej iz širšega 

družbenega vidika lahko povsem vseeno, če je izvajalec zdravstvenih storitev javni 

zavod ali zasebnik in če se opravljajo na sredstvih v javni ali zasebni lastnini. Mnogim 

prednostim navkljub pa je treba pred izvajanjem javno–zasebnega partnerstva imeti v 

mislih tudi, da so ta partnerstva izjemno zahtevna tako pri načrtovanju, izvedbi kot tudi 

upravljanju, opozarja Vrhnjak (2007, 482). 

2.4 Zdravstvena oskrba 

Zdravstvena oskrba je skupek številnih ukrepov, posegov, postopkov in odnosov, v 

katere stopata uporabnik (bolnik) in izvajalec (zdravnik in drugi zaposleni v zdravstvu) 

z namenom, da bi zdravstvene težave bolnika pripeljale k najboljšemu možnemu izidu, 

razmišlja Kersnik (2001a, 2) in pravi, da jo opredeljujejo posamezne dejavnosti, 

povezane s preprečevanjem, odkrivanjem, zdravljenjem in spremljanjem zdravstvenih 

težav posameznih bolnikov ali skupin bolnikov, z namenom doseči čim večjo korist 

zanje in za družbo. Načelno velja, da naj bi izvajali le tiste zdravstvene ukrepe, katerih 

koristi so večje od možnih škodljivosti, ki jih prinaša zdravstvena oskrba. 

V času zdravstvene oskrbe se varovanec srečuje s pogoji (dostopnost in videz 

prostorov, oprema ambulante) in postopki oskrbe (prijaznost, pozornost, povezanost, 

sporazumevanje, naklonjenost, strokovna usposobljenost). Tako izkusi kakovost 

posameznih izvajalcev, okolja, opreme in postopkov, poudarja Gazvoda (2004, 152). 

Kersnik (1999, 389) je mnenja, da je zadovoljstvo bolnikov pomemben izid 

zdravstvene oskrbe in prikazuje predvsem kakovost sporazumevanja, medosebnih 

odnosov in organizacije dela. Pravi, da se je v krogih, kjer se ukvarjajo z nadzorom, 

ocenjevanjem in izboljševanjem kakovosti, uveljavilo ločevanje zdravstvene oskrbe 

bolnika na tri sestavine (Kersnik 1998, 7): 

− pogoji, v katerih poteka oskrba, 

− postopki nudenja določene zdravstvene oskrbe, 

− izid zdravstvene oskrbe. 
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Slika 2.3 Zdravstvena oskrba7 

 

Vir: Kersnik 1998, 7. 

2.5 Vloga bolnika v sistemu zdravstvenega varstva 

Kakovostna zdravstvena oskrba je pravica vsakega bolnika. Vsak bolnik je v 

sistemu zdravstvenega varstva aktivni udeleženec in hkrati osrednji cilj zdravstvenih 

ustanov. Celotna zdravstvena dejavnost se namreč odvija zaradi bolnikov, razlaga 

Kersnik (2001a, 5) ter poudarja, da je zato pomembno njihovo mnenje o kakovosti dela 

zdravstvene službe in še zlasti zdravnika kot nosilca dejavnosti. Kersnik je mnenja, da 

zdravstvena politika želi z vpletanjem tržnih načel v sistem povečati konkurenčnost, ki 

vodi k večji kakovosti in posledično daje bolnikom večje možnosti pri izbiri med 

izvajalci, kar posredno zahteva izboljšanje kakovosti dela. Dejstvo je, da bi se naj 

osveščeni in poučeni bolniki odločali predvsem za kakovostnejše izvajalce, kar pomeni, 

da bi na ta način posredno izrinili slabše izvajalce s tržišča zdravstvenega varstva. 

Uresničevanje glavnih ciljev (povečanje dobička, širitev tržišča, razvoj itd.) vsakega 

podjetja, to je zdravstvene ustanove ali zasebnega izvajalca, je možno le ob stalnem 

ugotavljanju potreb uporabnika in njihovega zadovoljevanja, opozarja Kersnik ter 

dodaja, da kljub temu zapletenost odnosov v sistemu zdravstvenega varstva bolniku ne 

omogoča, da bi bilo njegovo zadovoljstvo z oskrbo edino merilo kakovosti, kot se to 

praviloma dogaja v drugih storitvenih dejavnostih (Kersnik 2001a, 5 in drugi avtorji, ki 

jih navajajo Anon 1999 in 1980, Gabbott idr. 1993). 

                                                 
7 Zdravstveno oskrbo in njeno kakovost si lahko predstavljamo kot hišo, ki jo s pomočjo 

zidakov (pogoji, v katerih se izvaja oskrba) izvajalci gradijo (postopki oskrbe). Izid zdravstvene 
oskrbe so rezultat (končni proizvod) postopkov oskrbe (proizvod izvajalca zdravstvene oskrbe). 
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V preteklosti so uporabnike zdravstvenih storitev obravnavali drugače kot danes, 

saj so bili obravnavani kot pacienti s potrebami. Uporabniki storitev v zdravstvu so 

potrošniki z veliko možnosti izbiranja, ugotavljata Taccetta-Chapnick in Rafferty (1997, 

45–48). Bolnik je danes vselej neposredno vključen v opravljanje zdravstvenih storitev 

in je sestavni del storitve, kajti brez njega je sploh ni mogoče opraviti, ugotavlja Česen 

(2003, 29) ter dodaja, da neposredna navzočnost daje bolniku izjemne možnosti, da sam 

ocenjuje delo zdravstvenega osebja, tudi kakovost zdravstvene oskrbe, čeprav po svoje, 

ker za kaj takega nima medicinskega znanja. Po njegovem mnenju lahko zelo 

objektivno oceni primernost časa, v katerem je bil pozvan k zdravniku, opremljenost 

delovnih prostorov, organiziranost dela in druge razmere v zavodu ter lastna doživetja 

kasneje strne v oceno o zadovoljstvu oziroma nezadovoljstvu z zdravstveno oskrbo.  

Bolniki se neposredno v načrtovanje in izvajanje oskrbe lahko vključujejo na tri 

načine (Kersnik 1998, 234):  

− Vnaprej: Vključevanje » vnaprej« omogoča ugotavljanje potreb in želja celotne 

ali ciljne skupine prebivalcev že pred načrtovanjem in samo izvedbo oskrbe. 

− Med oskrbo: V odločanje o oskrbi se med samo oskrbo bolnik vključuje s 

poučenim pristankom in sodelovanjem pri zdravljenju. 

− Po oskrbi: Bolnik mora imeti možnost spregovoriti o svojih izkušnjah z 

izvedbo oskrbe in primerjavi s pričakovanji. To mu omogoča pritožni sistem; z 

merjenjem zadovoljstva si sicer želimo pridobiti predvsem mnenje za bodoča 

ukrepanja.  

Mnenje bolnikov in uporabnikov zdravstvenih storitev predstavlja pomembno 

sredstvo za načrtovanje sprememb in izboljšav pri izvajanju zdravstvene oskrbe 

(Gazvoda 2004, 152). Njihovo vključevanje med samo oskrbo pomembno vpliva na 

sodelovanje pri zdravljenju, kar izboljša tako zdravstvene izide (zdravstveno stanje, 

urejenost kroničnih bolezni) kot tudi večje zadovoljstvo, zato zdravstvene organizacije 

sistematično in organizirano vključujejo poglede, izkušnje in mnenje varovancev v 

načrtovanje in spremljanje svojega dela. Razlaga, da mora pritožni sistem varovancev 

zagotavljati, da bodo njihove pritožbe vzete resno in glede na njihovo težo rešene njim v 

zadoščenje in izvajalcem v pomoč pri izboljšanju svojega dela.  

2.6 Načela kakovosti v zdravstvu 

Kakovost zdravstvene obravnave (Keber in drugi 2003, 161) razumemo kot 

najboljšo možno oskrbo z najboljšimi možnimi izidi zdravljenja, ki jo ljudje prejmejo 

vedno, kadar jo potrebujejo. Sodobne teorije o managementu in o kakovosti 

managementa v zdravstvu opredeljujejo kakovost v zdravstvu kot integralni in 

integrativni tridimenzionalni sistem, kot integralno celoto kakovosti stroke, kakovosti 

izvajalcev, kakovosti uporabnikov in kakovosti managementa, pravita Bohinčeva in 
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Iršič (1998, 81), ki tudi poudarjata, da ima celovito zagotavljanje kakovosti v zdravstvu 

ob upoštevanju bolnikovih potreb, pričakovanj, stališč pomemben vpliv na zadovoljstvo 

dela zaposlenih in s tem na uspešnost in učinkovitost dela ter kakovost v zdravstvu kot 

celoti. Za sodobno obvladovanje sprememb v zdravstvu je izredno pomembna 

usmerjenost k človeku, k učinkoviti rabi človeških virov, motiviranju in razvijanju 

vrednot za kakovost.  

Značilnosti novega tisočletja se kažejo v nenehnih spremembah, ki nas obdajajo, 

ogromni konkurenčnosti, procesih globalizacije in nenehni tekmi s časom, pravi 

Štumbergerjeva (2006, 9), ki poudarja, da je tržna situacija vse ostrejša in pri tem 

postaja kakovost izdelkov in storitev eden izmed temeljnih strateških dejavnikov 

podjetja tako v javnem kot v privatnem sektorju. Posebej Štumbergerjeva (2006, 9) 

poudarja, da se od managementa neprofitnih organizacij še posebej pričakuje, da 

posvetijo vse več pozornosti različnim vidikom obvladovanja kakovosti in to predvsem 

nefinančnim vidikom obvladovanja le-te.  

Šifrer (1996, 95) meni, da zagotavljanje kakovosti v zdravstvu pomeni ugotavljati 

probleme, določati cilje zdravstvene oskrbe, prepoznati posamezne parametre oskrbe, 

oblikovati postopke in procese za doseganje teh ciljev ter se odzvati na rezultate teh 

prizadevanj. Pravi, da proces zagotavljanja kakovosti storitev v zdravstvu zagotavljajo 

tri komponente: struktura sistema, procesi in izidi zdravstvene dejavnosti. Strukturo 

predstavljajo kadri, finance in tehnologija, procese diagnostični in terapevtski postopki, 

izide pa fizično stanje, obolevnost in umrljivost bolnikov po uporabi struktur in 

procesov. Sicer pa kakovost v zdravstvu ni sama sebi namen, predvsem ni tisto, kar je 

priznano s certifikati ali urejeno s standardi in protokoli (Pajntar in Leskošek 2002, 49), 

ampak je predvsem tisto, kar kot dobro občuti na eni strani zdravstveni delavec 

(zdravnik, medicinska sestra) ali na drugi strani uporabnik zdravstvenih storitev (bolnik, 

plačnik). 

Kersnik (1998, 23) navaja: »Po opredelitvi Svetovne zdravstvene organizacije iz 

leta 1993 je kakovostna oskrba tista, ki zadošča dogovorjenim zahtevam in ob 

upoštevanju trenutnega znanja in razpoložljivih sredstev izpolnjuje pričakovanja za 

povečanje koristi in zmanjšanje tveganj za zdravje in dobro počutje bolnika. Kakovost 

je tista stopnja, od katere zdravstvena oskrba posameznika, skupine prebivalcev ali 

celotnega prebivalstva zveča verjetnost zaželenih izidov in deluje v skladu s sodobnimi 

strokovnimi spoznanji.« 

Združenje zdravnikov družinske medicine (2006) opredeljuje kakovost v medicini 

kot uporabo učinkovitih postopkov zdravstvene oskrbe pri pravih bolnikih v danih 

razmerah na učinkovit način. Visoka kakovost in varnost zdravstvene obravnave 

pomenita nenehno izboljševanje uspešnosti zdravstvene obravnave in zadovoljstva 

pacientov ter drugih uporabnikov, razlaga Robida (2006, 5) in dodaja, da za pacienta oz. 

uporabnika zdravstvenih storitev storimo pravo stvar, na pravi način, pravočasno, varno, 
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uspešno, učinkovito in dosledno dosegamo standarde. Keber in drugi (2003, 43) 

ugotavljajo, da je osnovno sporočilo nenehnega izboljševanja kakovosti v zdravstvu 

treba načrtovati na veliko, z vizijo upravljanja sistema celovite kakovosti, da pa so 

koraki korenitih sprememb vedno majhni in da je potrebnega veliko časa, da postanejo 

spremembe vidne. Po njihovi oceni je prvi vidik merljivost kakovosti in pomeni 

delovanje v skladu s standardi. Drugi vidik kakovosti je ocena strokovnjaka iste stroke. 

Tretji vidik kakovosti je zaznavanje kakovosti, kot jo vidijo bolniki in drugi uporabniki. 

Česen (2003, 198–199) kakovost deli v tri segmente: 

− Strokovno tehnična kakovost – Kakovost zdravstvene oskrbe bolnika, 

usmerjena v zdravstvene rezultate, zaposluje predvsem zdravstvene delavce in 

je sestavina njihovega vsakodnevnega dela. Pomeni stopnjo odličnosti 

zdravstvene oskrbe glede na vsakokratno raven znanstvenega in tehnološkega 

razvoja v medicini. Kar pa pomeni, da odličnost zdravstvene oskrbe vključuje 

le uporabo takšnih zdravstvenih tehnologij, ki so uspešne in učinkovite ter 

pomenijo minimalno tveganje za bolnike. 

− Laična kakovost – Zadovoljstvo bolnikov temelji na skladnosti med 

pričakovanjem bolnika glede zdravstvene oskrbe ter resničnostjo, kot jo sam 

doživlja in dojema. Kaže se kot zadovoljstvo ali nezadovoljstvo z zdravstvenim 

izidom ter odnosi med njim in izvajalci v času zdravljenja. 

− Družbena kakovost – Zadovoljivo zdravje vsega prebivalstva je pomemben 

ekonomski in socialni dejavnik vsake družbe. Zato je v javnem zdravstvenem 

interesu, da imajo vsi ljudje pravičen dostop do najvišje dosegljive zdravstvene 

oskrbe, s katero bi bili zadovoljni.  

Kramerjeva v intervjuju z Yazbeckovo (2007, 94) opredeljuje kakovost kot celotno 

organizacijsko kulturo, zdravljenje in zdravstveno oskrbo na osnovi smernic kliničnih 

poti. Poudarja, da mora biti bolnik v središču dogajanja. Po mnenju Ritonje (1998, 45) 

je definiranje pojma kakovost za področje zdravstvene dejavnosti dokaj težavna naloga 

zaradi vrste značilnosti, po katerih se ta dejavnost pomembno razlikuje od drugih 

družbenih dejavnosti. Po njenem mnenju so najpomembnejše razlike naslednje: 

− neomejeno povpraševanje po zdravstvenih storitvah in omejeni viri zanje; 

− občutljivi uporabniki zdravstvenih storitev z omejenim vplivom na kakovost; 

− prisotnost visoko profesionalne komponente; 

− izjemno velik vpliv na kakovost življenja; 

− zadovoljiti mora kompleks potreb in pričakovanj bolnikov, zahteve plačnikov, 

strokovna merila, moralne norme.  

Kakovost zdravstvenega varstva (Quality of care QC) lahko opredelimo kot stopnjo 

ali oceno odličnosti (excellence), razlagajo Pajntar, Kobal in Medvešček (1998), kajti po 
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njihovem mnenju na ravni izvajalcev zdravstvenega varstva pomeni dobra kakovost 

»delati prave stvari na pravi način«. Komponente visoke kakovosti zdravstvenega 

varstva vključujejo visoko stopnjo profesionalnosti, učinkovitost pri uporabi sredstev, 

minimalno tveganje za bolnika, zadovoljstvo bolnika in končni vpliv na zdravje, 

poudarjajo. Remic (2003, 40) dodaja, da je zaznana kakovost v veliki meri odvisna od 

interakcije med ponudnikom in porabnikom, kajti boljša kot je, boljši je rezultat 

oziroma kakovost opravljene storitve. Po njegovem mnenju je še posebno pomembna 

kakovost zdravstvenih storitev, saj jo porabnik v bolezenskem stanju ne more niti 

preverjati oziroma primerjati z drugimi ponudniki, kar je poleg kompleksnosti pojma 

kakovosti dodaten razlog, da so različni avtorji kakovost zdravstvenih storitev 

obravnavali ločeno od ostalih storitev.  

Retejeva in Simčičeva (2006, 59) navajata, da sta Harvey in Gren opredelila 

kakovost zdravstvenih dejavnosti s pojmom spreminjajoča kakovost (Transfoormetional 

Quality) in poudarila nujnost sistematičnega merjenja odzivnosti vseh uporabnikov 

zdravstvenih storitev, ne le bolnikov. Ugotavljata tudi, da zagotavljanje kakovosti v 

zdravstvu temelji na sodelovanju multidisciplinarnih znanj oziroma na sodelovanju 

različnih strokovnih skupin. Ritonja (1998a, 26) je mnenja, da sodobna teorija in praksa 

izboljševanja kakovosti zdravstvene in drugih družbenih dejavnosti potrjujeta, da 

postaja celovita kakovost (Total Qualitiy) prevladujoča filozofija, najboljša 

organizacijska praksa in množično gibanje za izboljševanje kakovosti življenja 

razvitega dela sveta. Ista avtorica poudarja, da smo s kakovostjo neke dejavnosti 

zadovoljni takrat, kadar nam daje to, kar si v nekem poljubno izbranem času zaželimo. 

V primeru zdravstvene dejavnosti kakovost pomeni takšno zdravstveno obravnavo, ki 

daje njenim uporabnikom pravočasno vse tisto, kar potrebujejo in pričakujejo glede na 

zdravstveno stanje in počutje. V tem smislu lahko zadovoljstvo uporabnikov opredelimo 

kot enega izmed najpomembnejših kazalcev kakovosti zdravstvene dejavnosti. 

Robida (2006, 5) poudarja, da imajo prebivalci Republike Slovenije pravico do 

varne, primerne in kakovostne zdravstvene obravnave ter nadaljuje, da kakovostna 

zdravstvena obravnava pomeni dosledno ustvarjanje izidov zdravljenja, ki so primerljivi 

s standardi ali najboljšimi praksami ob upoštevanju naslednjih načel kakovosti: 

− Uspešnost − Ali naši posegi izboljšajo zdravstveno stanje bolnika? 

− Varnost – Ali bomo škodili bolniku? 

− Pravočasnost – Koliko časa mora bolnik čakati? 

− Učinkovitost – Ali lahko to storimo ceneje z enakim rezultatom? 

− Enakost – Ali prihaja do diskriminacije na podlagi spola, starosti, socialnega 

statusa? 

− Osredotočanje na bolnika – Ali zdravimo bolnike tako, kot bi zdravili lastne 

starše ali otroke?  
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Slika 2.4 Razsežnosti kakovosti zdravstvene oskrbe z uporabnikom v središču 

 
Vir: Keber idr. 2003, 163. 

Kiauta in Orožim (2007, 90) razlagata, da ima kakovost dva obraza: zunanjega in 

notranjega. Zunanjo kakovost opredeljujeta kot uspešnost, ki jo prepozna prejemnik 

storitve ali izdelka v zanj večji ali manjši koristnosti, kar v primeru bolnika pomeni 

izboljšano njegovo zdravstveno stanje. Notranjo kakovost pa opredeljujeta kot 

učinkovitost, ki jo prepoznajo izvajalec, organizacija, prejemnik (bolnik), tako da 

storitev dobi prej (večja učinkovitost) ali kasneje (manjša učinkovitost), ter družba kot 

celota.  

Toth (2006, 43) pravi, da ljudje oziroma uporabniki zdravstvenih storitev praviloma 

ocenjujejo kakovost zdravstvenega varstva povsem drugače kot država. Razlaga, da so 

njim v ospredju možnosti uveljavljanja potreb in včasih še bolj zahtev po zdravstvenih 

storitvah, dostopnost do zdravstvenih storitev in raven pravic, ki jim jih zagotavlja 

zdravstveno zavarovanje. Njihova pričakovanja se nanašajo tudi na odnos zdravnikov in 

drugih zdravstvenih delavcev do njih, na čim boljšo in uspešno obravnavo njihovih 

težav in s čim manj omejitvami. Dodaja, da uporabniki zdravstvenih storitev od 

zdravstvene službe pričakujejo učinkovito in hitro reševanje njihovih težav in stisk, 

odpravo bolečin, motenj v funkciji, ohranitev dobrega zdravja, preprečitev invalidnosti, 

podaljšanje življenja in odložitev smrti v visoko starost.  

O kakovosti proizvodov oziroma storitev govorijo tudi Tomšič, Grahek Cujnik in 

Lešnik Hren (2004, 167), ki opozarjajo, da ne more biti prepuščena naključju, temveč 

mora biti rezultat skrbnega načrtovanja, skladne izvedbe, stalnega nadzora in izvajanja 

ukrepov, s katerimi odpravljamo napake ali celo preprečujemo njihov nastanek. Pravijo, 

da je sistem kakovosti v bistvu sredstvo za izvajanje poslovne politike in ciljev 
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organizacije in je hkrati tudi sistem odgovornosti in pooblastil. Fras in Pajntar (2002, 

737–738) opredeljujeta postopke zagotavljanja in upravljanja kakovosti zdravstvenega 

varstva predvsem kot osnovo za: 

− zagotavljanje/izboljševanje zdravstvene oskrbe v splošnem pomenu besede, 

− izogibanje izvajanju nepotrebnih in zastarelih postopkov obravnave in 

nepotrebnim stroškom, 

− zmanjševanje neželenih razlik v kakovosti zdravstvenih storitev, 

− udejanjanje sistematično oblikovanih pripomočkov za sprejemanje odločitev v 

vsakdanji klinični praksi, 

− spodbujanje oskrbe, katere postopki so znanstveno utemeljeni, ekonomsko 

upravičeni in upoštevajo želje in potrebe bolnikov, 

− informiranje širše javnosti (bolnikov, zdravstvenih strokovnjakov, 

strokovnjakov s področja zavarovalništva, upravljavcev itd.) o potrebnih in 

običajnih postopkih v stanjih ogroženega zdravja in očitni bolezni.  

Robida in Fakin (2005, 170) razmišljata, da se moramo zavedati, da je kakovost 

potovanje in ne cilj ter da tudi po uvedbi sistema upravljanja celovite kakovosti 

nenehnega izboljševanja kakovosti ne smemo zaspati, ker mora kakovost postati del 

našega vsakdanjega poklicnega delovanja, kot so to preprečevanje, diagnostika, 

zdravljenje, rehabilitacija in promocija zdravja. 
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3 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV ZDRAVSTVENIH STORITEV 

Izvor besede zadovoljstvo ali »satisfaction« gre iskati v latinskem »satis«, ki 

pomeni »dovolj« in »facere«, ki pomeni »narediti ali izdelati« (Andreassen 2000, 161). 

Zadovoljstvo je pomemben izid oskrbe, kajti vedno se zrcali v luči končnega izida 

oskrbe, kot je spremenjeno zdravstveno stanje ali bolj neposredni izidi, kot so napotitev, 

recept, posamezni poseg ali občutene škodljivosti. Kersnik (1998, 233) pravi, da k 

stopnji zadovoljstva s storitvijo prispevajo tudi demografske lastnosti bolnika (starost, 

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

odnos ima z zdravnikom, kako sporoča svoje znake in občutja, kakšna so njegova 

pričakovanja.  

Slika 3.1 Prvine, ki vplivajo na oblikovanje bolnikovega mnenja (zadovoljstva) 

o oskrbi 

BOLNIK

POSTOPKI

POGOJI

LASTNOSTI 
BOLNIKA

KAKOVOST 
OSKRBE

  KORISTI 

IZID      

    ZADOVOLJSTVO

ŠKODLJIVOSTI 

BOLNIKOVA  PRIČAKOVANJA

ZADOVOLJSTVO

 
Vir: Kersnik 1998, 233. 

Česen (2003, 198) o zadovoljstvu bolnikov razmišlja kot o skladnosti med 

pričakovanjem bolnika glede zdravstvene oskrbe ter resničnostjo, kot jo sam doživlja in 

dojema. Pravi, da se kaže kot zadovoljstvo ali nezadovoljstvo z zdravstvenim izidom ter 

odnosi med njim in izvajalci v času zdravljenja. 

Stopnja zadovoljstva bolnikov je poleg želenega merjenega izida tudi legitimen 

način merjenja kakovosti (Levine 1997 v Skela Savič 2002, 1450), kajti naraščajoča 

stopnja zadovoljstva bolnikov pomeni tudi boljšo pripravljenost in sodelovanje bolnikov 

v postopkih zdravljenja in zdravstvene nege ter povečuje občutek izvajalcev storitev, da 

so delo dobro opravili. Opozarja, da mora organizacija sistematično zbirati informacije 

o bolnikovem zadovoljstvu, kajti organizacija, ki razume samo sebe in ima organizirane 

procese, bo sposobna razumeti potrebe svojih odjemalcev, kljub temu da je 

transformacija bolnikovega zaznavanja kakovosti v strategiji izboljšanja kakovosti 
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velikokrat težavna za večino organizacij. Zadovoljstvo s storitvijo lahko opredelimo 

tudi kot izraženo varovančevo dojemanje lastne izkušnje z zdravstveno oskrbo, 

posameznimi postopki in izvajalci, zdravstveno ustanovo v celoti ali njenim delom in s 

celotnim sistemom zdravstvenega varstva (Gazvoda 2004, 152). 

Sicer Zastowny idr. (1995 v Skela Savič 2002, 1453) razmišljajo, da je 

zadovoljstvo bolnikov rezultat organizacijske kulture, ki se kaže tudi s stalnimi 

izboljšavami v organizaciji. Poudarja pomen analiz zadovoljstva bolnikov, kajti te 

vplivajo v prihodnosti na primerno vedenje tako bolnikov kot izvajalcev v zdravstvu. 

Tomšič, Grahek Cujnik in Lešnik Hren (2004, 167) poudarjajo, da je zadovoljstvo 

uporabnikov zdravstvenih storitev v veliki meri pogojeno z učinkovitostjo in 

uspešnostjo izvajanja procesov in pravijo, da družina standardov ISO 9000:2000 

promovira uporabo procesnega pristopa pri razvoju, uporabi in izboljševanju 

obvladovanja kakovosti. Standardi uvajajo spremembe z namenom, da bi se z 

izpolnjevanjem zahtev uporabnikov povečalo njihovo zadovoljstvo.  

Bohinc (1999, 161) opisuje, da je bila prva raziskava o zadovoljstvu bolnikov 

opravljena v ZDA v 60 klinikah in med 8660 bolniki, kjer sta Abdellah in Levine (prav 

tam) že leta 1958 raziskovali elemente kakovosti zdravstvene nege. 

Kersnik (2001a) je v okviru svoje doktorske disertacije raziskoval zadovoljstvo 

bolnikov z delom zdravnika družinske medicine v Sloveniji. S pomočjo EUROPEP8 

raziskave, ki je temeljila na mednarodnem vprašalniku in je po istem raziskovalnem 

protokolu zajela bolnike 16 evropskih držav, je Kersnik ugotovil, da so slovenski 

bolniki v povprečju zadovoljni z delom zdravnika družinske medicine, da je skupna 

ocena zadovoljstva slovenskih bolnikov z zdravnikom družinske medicine visoka ter 

poudaril, da se le-to sklada z ugotovitvami drugih, ki so našli visoko stopnjo 

zadovoljstva. Nadalje je ugotovil, da so starejši bolniki bolj zadovoljni z zdravnikovim 

delom in samo organizacijo dela v ambulanti kot mlajši bolniki. Ugotovil je tudi, da 

razlike v skupnem zadovoljstvu moških in žensk niso statistično značilne; moški 

anketiranci so bili nekoliko bolj zadovoljni z organizacijo dela. Pove, da mu ni uspelo 

dokazati vpliva izobrazbe na skupno oceno zadovoljstva, za kar pa sicer pravi, da ni v 

skladu z ugotovitvami drugih avtorjev, ki so pri bolj izobraženih bolnikih našli nižje 

zadovoljstvo. Nadalje je ugotovil, da na zadovoljstvo bolnikov vplivajo lastnosti 

bolnika, zdravnika, ambulante in organizacijskega sistema zdravstvenega varstva. Prav 

tako je ugotovil, da je zadovoljstvo bolnikov z zdravnikom družinske medicine v 

Sloveniji visoko primerljivo z zadovoljstvom bolnikov v Evropi.  

                                                 
8 EUROPEP vprašalnik o zadovoljstvu bolnikov je multidimenzionalni instrument, ki 

vsebuje 23 trditev o posameznih vidikih dela zdravnika družinske medicine. Nastal je kot 
angleška različica, hkrati preveden v 13 evropskih jezikov. Dr. Janko Kersnik je leta 2001 
pripravil in izvedel anketo ter ugotovitve prikazal v svoji doktorski disertaciji z naslovom 
Zadovoljstvo bolnikov z zdravnikom družinske medicine.  
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Isto raziskavo so izvedli na ozemlju Gaze, kjer so izrazili nezadovoljstvo predvsem 

z vzpostavitvijo telefonske zveze tako z ambulanto kot zdravnikom, čakanjem v 

čakalnici ter pri reševanju pacientovih emocionalnih težav. Tako so v zaključku 

Palestinci izrazili splošno nezadovoljstvo z delom zdravnikov na primarnem nivoju. 

Tako vidijo velik izziv za oblast v ustvarjanju primernih kvalitetnih strategij za 

izboljšave (Abu Mourad idr. 2007, 497–503).  

3.1 Pomen zadovoljstva 

Gazvoda (2004, 152) navaja, da je zadovoljstvo izraženo varovančevo dojemanje 

lastne izkušnje z zdravstveno oskrbo, posameznimi postopki, posameznimi izvajalci, 

zdravstveno ustanovo v celoti ali njenim delom in s celotnim sistemom zdravstvenega 

varstva. V zdravstveni oskrbi varovanci kot uporabniki kakovost pogosto povezujejo s 

človeškim dejavnikom in vedenjskimi lastnostmi, kot so prijaznost, pravočasnost, 

stalnost, odnos med zdravnikom oziroma zdravstvenimi delavci in varovancem ter 

dojemanjem izvajalčeve strokovnosti. To poleg dobrega sporazumevanja največ 

prispeva k bolnikovemu zadovoljstvu in njegovi oceni kakovosti oskrbe. Seveda pa 

zadovoljstvo, kljub njegovi pomembnosti, ne more biti edino merilo kakovosti 

zdravstvene oskrbe.  

Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev je temeljna pomembnost pri 

merjenju kakovosti storitev v zdravstvu, saj le-ta daje pomembne informacije o 

uspešnosti izvajanja storitev, ki so povezane z uporabnikovimi vrednotami in 

pričakovanji, razlaga Donabedian (v Zrimšek 2005, 62) ter opozarja, da je merjenje 

zadovoljstva pomembno orodje za raziskavo, izvajanje in planiranje storitev v 

zdravstvu. Isto razlaga Kersnik (1998, 103), ki pravi, da mnenje bolnikov oziroma 

stopnja zadovoljstva predstavlja pomembno sredstvo za načrtovanje sprememb in 

izboljšav pri izvajanju zdravstvene oskrbe, da njihovo vključevanje med samo oskrbo 

pomembno vpliva na sodelovanje pri zdravljenju, kar izboljša tako zdravstvene izide 

(zdravstveno stanje, urejenost kroničnih bolezni) kot tudi družbene izide (večje 

zadovoljstvo). Zato je zadovoljstvo bolnikov pomembno, ni pa edino merilo kakovosti 

oskrbe. Isti avtor pravi, da je zadovoljstvo pomemben izid oskrbe in kaže, do kakšne 

mere so bile uresničene želje in potrebe bolnikov ter dodaja, da ga lahko uporabljamo 

kot enega izmed kazalcev kakovosti dela, pri čemer je treba upoštevati vplive 

raziskovalne metodologije, lastnosti bolnikov, lastnosti zdravnika in lastnosti ambulante 

(Kersnik 2001a, 9). 

Linder Pelz (1982 v Skela Savič 2002, 1451) posebej opozarja na razliko med 

zadovoljstvom in pomenom zadovoljstva. Odvisna sta od stanja zdravja oziroma vrste 

bolezni bolnika. Opozarja, da neugoden potek bolezni in slaba odzivnost bolezni na 

zdravljenje lahko vplivata na stopnjo zadovoljstva bolnika.  
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Uporabniki zdravstvenih storitev so zadovoljni z zdravstveno oskrbo, kadar le-ta 

temelji na razumevanju, odkritosti in zaupanju, poudarjajo ameriški strokovnjaki in 

opozarjajo, da mora biti zdravstveni sistem tako usmerjen, da bo te vrednote podpiral in 

jih vzdrževal, ne pa »zlomil« oziroma uničil (Stock Keister idr. 2004).  

Številne raziskave in študije so potrdile pomen zadovoljstva, saj ugotavljajo, da 

obstaja veliko pozitivnih dejavnikov, ki so povezani z zadovoljstvom uporabnikov 

storitev v zdravstvu. Tako so potrdili pozitivno povezanost med zadovoljstvom 

uporabnikov zdravstvenih storitev in njihovim stresom, časom zdravljenja, pritožb in 

vrnitvijo. S pomočjo analize, ki so jo opravili v državni bolnišnici St. Charles Hospital, 

Oregon, Ohio, ZDA na podlagi 298 izpolnjenih vprašalnikov, so ugotovili, da pacienti, 

ki so z opravljenimi storitvami v zdravstvu zadovoljni, hitreje ozdravijo, se manj 

pritožujejo, doživljajo manj stresa in se pogosteje vračajo na zdravljenje v isto 

bolnišnico (povzeto po Holstead idr. 1998 v Zrimšek 2005, 61).  

3.2 Komunikacija kot dejavnik, ki vpliva na zadovoljstvo 

Komunicirati pomeni izmenjevati, posredovati misli, informacije, sporazumevati 

se. Komunikacija pa je sredstvo, ki omogoča izmenjavo, posredovanje informacij. 

Pojem komunikacije izhaja iz latinske besede »comunicare« in pomeni posvetovati se, 

razpravljati, vprašati za nasvet. Opredelitve pojma komuniciranje v literaturi so različne, 

vendar med seboj zelo podobne. Vse poudarjajo, da gre pri komuniciranju za proces 

sporazumevanja, katerega bistvo je, da morajo biti osebe, ki med seboj komunicirajo, 

naravnane podobno, da bi dosegle cilj ali namen komuniciranja. Običajno menimo, da 

komuniciramo takrat, kadar govorimo ali pišemo. Četudi z neko osebo ne govorimo, z 

njo vedno komuniciramo. V trenutku, ko se družimo z ljudmi, ni mogoče, da ne bi 

komunicirali, ker vedno oddajamo določene komunikacijske signale v svojo okolico, ki 

bodo opazovalcem dajali določena sporočila (Možina idr. 2004, 115).  

Komunikacija je življenjsko pomembna spretnost za vsakogar, treba se je učiti in 

naučiti, saj je ne podedujemo (Brajša 1994). O komunikaciji govorimo kot o odnosu 

med komunikatorjem in recipientom, za katerega je značilno, da se informacije med 

njima prenašajo s pomočjo znakov (Blažič 2000, 7). Prav tako o komuniciranju med 

ljudmi govorimo tedaj, ko med partnerji v socialni interakciji teče kontinuiran tok 

sporočil. Sporočila, ki si jih izmenjujemo, so podana v nekem kodu, v znakovnem 

sistemu, ki omogoča prenašanje pomena. Da bi bilo komuniciranje možno in uspešno, 

morajo partnerji pri komuniciranju imeti enak ali vsaj podoben kod sporočanja. 

Sporočila, ki si jih izmenjujemo ljudje med seboj, so lahko besedne narave, lahko so 

nebesedni (slikovni) simboli, lahko so nebesedne geste, izrazi mimike itd. (Ule in Kline 

1996, 24).  

Lorbek (1979, 9) razlaga, da komuniciranje razumemo kot določen proces 

obveščanja ali informiranja, kjer predstavlja tok informacija, ki teče med vsaj dvema 
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osebama v obeh oziroma več smereh. Gre torej za izmenjavo mnenj in informacij med 

dvema stranema na podlagi nekega vzajemnega skupnega interesa. Cilj komuniciranja 

je prenesti informacijo iz misli ene osebe v misli druge osebe ali več oseb, kot to terja 

informiranje, dogovarjanje, vplivanje ipd., razlagata Možina in Damjan (1998, 69) ter 

poudarjata, da je uspešno le komuniciranje, ki doseže zastavljeni cilj.  

Drugi avtorji dodajajo, da sistem komuniciranja omogoča izmenjavo misli in 

informacij za zagotovitev medsebojnega razumevanja in zaupanja, ki sta v 

zdravstvenem sistemu še kako pomembna. V njem se pretaka znanje v obliki norm, 

dejstev, idej, mišljenj, izkušenj in občutij med dvema ali več osebami (Bernik idr. 2002, 

13). Komunikacija je vitalna aktivnost in je potrebna za vzpostavitev stika s sodelavci, 

bolniki in svojci in je sestavni del poklicnega delovanja v sistemu zdravstvenega varstva 

(Krošelj Naumov 1996, 6). 

Slika 3.2 Komunikacijski proces 

ODDAJNIK

ODPOSLANO SPOROČILO
Besedno, nebesedno SPREJEMNIK

     KOMUNIKACIJSKI  KANAL

           POVRATNA      ZVEZA    
           Besedna,    nebesedna  

Vir: Vrhovec 2003, 3. 

Johnson in Johnson (1991, 106 v Rungapadiachy 1998, 244) sta mnenja, da je 

komunikacija veliko več kot zgolj izmenjava besed, je »proces, v katerem vsakdo hkrati 

prejema, pošilja, interpretira in sklepa. Nima ne začetka in ne konca; vsaka oblika 

komunikacije vključuje ljudi, ki drug drugemu pošiljajo simbole, na katere so pritrjeni 

določeni pomeni.« Pravita, da so ljudje drug z drugim v interakciji tako besedno kot tudi 

nebesedno, vendar pa je komunikacija možna le, če obe strani privzameta enak način 

dojemanja besednih in nebesednih izkušenj. Trček (1994, 198) poudarja, da je 

komuniciranje celovit proces, ki vključuje mnoge spretnosti, izmenjavo pristopov, 

občutkov, idej in popolno razumevanje stališč sogovornika. Posebnost komuniciranja 

izhaja predvsem iz etičnih načel odnosov, to je spoštovanje osebnosti bolnika in 
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uporabnika zdravstvenih storitev, upoštevanje njegove kulture, še zlasti načelo 

sodelovanja ter načelo partnerstva brez nekdanje distance in brez hierarhije.  

Čuk (2006, 1195) o komunikaciji razmišlja kot o enem izmed področij človekovega 

vedenja in tudi kot bistvenemu delu nudenja zdravstvene oskrbe. Je proces, v katerem 

vsakdo prejema, pošilja, interpretira in sklepa o drugem posamezniku ali skupini ljudi. 

V zdravstveni oskrbi se preko besedne in nebesedne komunikacije posredujejo 

pomembne informacije za bolnika, svojce in sodelavce. Krošelj Naumov (1996, 110) 

pravi, da komuniciranje lahko obravnavamo z več vidikov: 

− smeri (vertikalno, horizontalno), 

− vsebine, 

− nosilci in metode komuniciranja ter 

− učinkovitost komunikacij. 

Razlaga, da je vertikalno in horizontalno komuniciranje zelo pomembno za 

funkcioniranje organizacije in njenih članov, prav tako pa opozarja, da je treba 

vzpostaviti komplementarnost med vertikalnim in horizontalnim komuniciranjem, kar 

pomeni, da se negativne karakteristike vertikalnega komuniciranja ublažijo z dopolnilno 

funkcijo horizontalnega komuniciranja. Vsebina se nanaša na naloge, probleme, 

uporabnike zdravstvenih storitev, zaposlene, organizacijo. Nosilec komuniciranja je 

oseba ali skupina oseb, ti pa so po eni strani vir informacij, po drugi pa informacije 

sprejemajo. Ugotavlja, da je učinkovitost komuniciranja odvisna od zadostnosti in 

pravočasnosti informacij, jasnosti in razumljivosti ter povratne informacije, ki pomeni 

dobivanje in preverjanje podatkov, ki so bili odposlani.  

Rungapadiachy (1998, 1–3) opredeljuje komunikacijo kot bistveni del nudenja 

zdravstvene oskrbe, ne glede na mesto posameznika v zdravstveni ureditvi in ne glede 

na zdravstveno disciplino. Poudarja, da uspešna komunikacija vodi do boljših in višje 

postavljenih standardov nudenja zdravstvene oskrbe.  

»Komunikacija je temeljno orodje nudenja kakovostne zdravstvene obravnave, ni 

zgolj izmenjava besed,« poudarjajo Perićeva idr. (2007, 261), ki pravijo: »Ljudje 

komuniciramo v vsakdanjem življenju in klinični praksi zato, da se družimo, izražamo 

svoje želje in potrebe z namenom, da bi bili slišani, priznani, razumljeni in sprejeti.«  

»Dobro komuniciranje je osnovni pogoj za uspešno zdravljenje, predvsem pri bolniku 

s kronično boleznijo. Bolnik in zdravnik komunicirata, kar pomeni, da oba pošiljata in 

sprejemata informacije, s katerimi nato vzpostavljata in gradita medsebojni odnos. Če je 

komuniciranje uspešno, vzpostavita uspešen terapevtski odnos, ki vodi v uspešno 

zdravljenje. Terapevtski odnos postane s tem zdravilen na dva načina. Ker se oba 

dogovorita o zdravljenju, bo to uspešnejše, prav tako pa zaradi uspešnega komuniciranja 

tudi njuna srečanja delujejo zdravilno. Tako je odnos zdravnika in bolnika tudi kazalec 

kvalitete zdravnikovega dela in kvalitete medicine.« (Latkovič 2002, 5) 
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Posebnosti komuniciranja poudarja Trček (1994, 198), predvsem iz etičnih načel 

odnosov, kar pomeni spoštovanje osebnosti bolnika, upoštevanje molčečnosti, 

upoštevanje njegovih pravic, upoštevanje njegove kulture ter še zlasti načelo 

sodelovanja ter načelo partnerstva brez nekdanje distance in hierarhije. Isti avtor navaja 

naslednje:  

− »Zdravnik, ki je usposobljen komunikator, je pri svojem poklicnem delu bolj 

uspešen. 

− Dobra komunikacija je steber celotne terapije. 

− Komunikacija na osnovi strokovno vodenega intervjuja je temelj diagnoze in 

prognoze. 

− Komunikacija je velikega pomena za učinkovito vplivanje na bolnika. 

Dobra komunikacija je posebnega pomena za uspešno sodelovanje v timu 

zdravstvenih delavcev ter nudi pomembne koristi celotni poklicni karieri in varuje 

zdravnika pred razočaranji.« 

Brez uspešne komunikacije bi v javnem zavodu le malo dosegli, saj vpliva na 

medsebojne odnose tako med zdravstvenimi delavci kot tudi med njimi in varovanci. 

Obseg prenosa podatkov in informacij znotraj javnega zdravstvenega zavoda in pa med 

zavodom in zunanjimi udeleženci veliko pove o odnosih v zavodu in med zavodom in 

zunanjimi udeleženci. Zadostno in kakovostno komuniciranje prispeva k pozitivni klimi 

ter k učinkovitemu in uspešnemu upravljanju nalog (Česen 2003, 135).  

Rezultati obsežne raziskave, ki so jo v bolnišnicah na nasprotni strani Atlantika 

izvedli strokovnjaki dveh tamkajšnjih vodilnih zavarovalnic, je pokazala, da pacienti pri 

zdravniku (in zdravstvenem osebju nasploh) poleg njegove strokovnosti najbolj cenijo 

njegovo splošno razgledanost, človečnost in sposobnost komunikacije, razlaga Mazi 

(1998, 1) ter povzema, da je večina izmed anketiranih komunikativnost postavila ob bok 

strokovnosti z utemeljitvijo, da pacient, ki pride k zdravniku, ne potrebuje računalnika 

ali robota, marveč človeka; ta si pri svojem delu seveda lahko intenzivno pomaga s 

sodobnimi izumi znanosti in tehnike, ki pa ga nikakor ne morejo nadomestiti.  

Rungapadiachy (2003, 5) komunikacijo prikazuje z dveh vidikov. Prvi je 

komunikacija na splošni, drugi pa komunikacija na terapevtski ravni. Terapevtska raven 

komunikacije zajema pojme, kot so poslušanje, pozornost, odzivanje, zaupanje, 

razkrivanje, povratna informacija, asertivnost, Heronova analiza šestih kategorij 

intervencije in transakcijska analiza. Pravi, da je Rogers (1951) menil, da je učinkovita 

terapevtska komunikacija možna le, če se tisti, ki nudi pomoč, vede transparentno, kar 

pomeni, da mora biti njegovo vedenje usklajeno z njegovimi čustvi (Rungapadiachy 

2003, 124).  

Prav tako so raziskovalci ugotovili (Latkovič 2002, 5), da se zadovoljstvo bolnikov 

kot učinek uspešnega komuniciranja kaže na veliko načinov. Bolniki imajo več 
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zaupanja in bolje sodelujejo v zdravljenju (visoka komplianca z zdravljenjem), lažje 

izrazijo svoje psihične napetosti in kažejo manj problematičnega vedenja (težak bolnik). 

Poleg tega so jim obiski pri zdravniku v večje zadovoljstvo, bolj cenijo strokovnost, pri 

sprejemu v bolnišnico niso odvisni in brez moči, ne menjajo hitro svojega zdravnika, so 

manj zaprti, se manjkrat poslužujejo nepreverjenih metod zdravljenja, so bolj 

optimistični in kažejo več življenjske volje. 

Epstein idr. (1993, 377–388) razlagajo, da so raziskave zadnjih 20 let pokazale, da 

je učinkovita komunikacija povezana tako s pacientovim kot zdravnikovim 

zadovoljstvom in predvsem z rezultati zdravljenja, medtem ko je razlog nezadovoljstva 

z zdravstveno oskrbo najpogosteje pomanjkljiva komunikacija med zdravnikom in 

pacienti. Razlog vidijo predvsem v »slabem« poslušanju zdravnikov. Ugotavljajo, da 

niso samo izpovedi bolnikov tiste, ki veliko povedo, ampak način, kako so le-te 

povedane. Pravijo, da računalniško proizvedeni diagnostični programi ne bodo nikoli 

zmožni zaznati telesnih položajev, obraznih izrazov in sprememb glasu, ki zdravniku in 

zdravstvenemu osebju tako veliko povedo o pacientovem stanju in počutju.  

Iste ugotovitve navajajo Haas idr. (2005, 2063–2068), ki poudarjajo, da dobra 

komunikacija, predvsem s strani zdravnikov, vodi do povečanega zadovoljstva 

uporabnikov zdravstvenih storitev, povečanega zadovoljstva zdravstvenega osebja, 

izboljšanih pacientovih zdravstvenih rezultatov ter zmanjšanja pritožb in tožb. Flajs 

(2005, 3–8) pravi, da dobra in uspešna komunikacija vodi k sporazumu in dobremu 

počutju na obeh straneh, pa čeprav je včasih vsebina slaba ali je treba izreči kritiko. 

Maryn (1998) ter Stewart idr. (1999, 25–30) ugotavljajo, da imajo najštevilčnejše 

pritožbe bolnikov opraviti s pomanjkljivo komunikacijo z zdravnikom in ne z njegovo 

nestrokovnostjo. Bolniki želijo več in boljše informacije glede poteka njihove bolezni, 

njene prognoze, stranskih učinkov terapije, čustvenih težav in nasvetov, kaj lahko sami 

naredijo zase.  

Stewart idr. (1999) navajajo, da je »22 raziskav pokazalo pozitivne vplive ključnih 

dimenzij komunikacije na aktualne zdravstvene težave, kot so bolečina, ozdravitev po 

simptomih, funkcionalni status in na meritve krvnega pritiska.«  

Žal pa je paradoksalno, »da v času globalne komunikacije in internetne generacije 

vsepovsod ugotavljajo upad komunikacije med bolniki in zdravniki, kar vodi v 

nezadovoljstvo bolnikov, njihove naraščajoče pritožbe, tožbe zaradi zdravniških napak 

in v vedno večjo uporabo alternativnih zdravilnih metod.« (Židanik 2000, 26) 

3.3 Odnos do uporabnika zdravstvenih storitev 

»V vsakdanjem življenju smo nenehno v stiku drug z drugim. Osnova medosebnih 

odnosov pa je v tem, kako te ljudi doživljamo, kakšno vrednost in pomen imajo za nas. 

Prva značilnost je v tem, da medosebni odnos ustvarjamo vsi udeleženci v njem. Druga 

značilnost izhaja iz naše duhovne naravnanosti, ko je vsak posameznik osebno odgovoren 
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za kakovost odnosa, kar v praktičnem življenju pomeni, da je vedno najvažnejši lasten 

prispevek k uspehu odnosa. Za uspele ali neuspele odnose smo popolnoma sami odgovorni, 

zato si je treba za odnose tudi nenehno prizadevati. Značilnost dobrega odnosa je njegova 

odprtost, to pa pomeni, da daje v takšnem odnosu vsak posameznik drugemu na voljo vse, 

kar premore. Vsakdo ima namreč velike potenciale. Gre bolj za vprašanje, ali želimo vse 

danosti, ki jih imamo, darovati tudi drugim ali skrbimo v glavnem za zadovoljevanje svojih 

potreb in želja.« (Zalokar Divjak 2001, 39–41) 

V javnih zdravstvenih zavodih velja, da so urejeni medsebojni odnosi in 

prizadevanja vseh zaposlenih za optimalno zadovoljitev potreb in pričakovanj 

uporabnikov najlepša slika sposobnega managementa, ugotavlja Česen (2003, 123).  

Klemenc (2007, 55) razmišlja o zdravstvu kot o občutljivem sistemu, kjer je 

pomembno usklajeno delovanje posameznih delov tega sistema. Opozarja, da je zlasti 

pomemben človeški dejavnik, kajti tu ljudje delajo za ljudi, ki so bolj kot drugi 

uporabniki, stranke, klienti, naročniki (npr. v bankah, trgovinah, državnih uradih, pri 

obrtnikih) občutljivi, ranljivi, tudi kritični ali nemočni. Pravi, da se tako pri uporabnikih 

kot pri izvajalcih pojavlja vprašanje, kako in koliko je zadovoljstvo posameznika 

povezano z oprijemljivim, materialnim, ekonomskim, koliko z etičnim, moralnim, kajti 

v zdravstvu ne gre le za izdelke, storitve, izide zdravljenja, ki so bolj ali manj 

kakovostni, gre tudi za medosebne odnose tistih, ki dajejo do tistih, ki prejemajo in 

obratno. Dejstvo je, da uporabniki zdravstvenih storitev raje izberejo tisto ustanovo, kjer 

doživijo topel odnos in osebno spoštovanje, kakor pa vrhunsko znanstveno uspešno, a v 

odnosih bolj hladno ustanovo in obravnavo (Trček 1994, 199).  

Kot pravi Zalokar Divjak (2001, 10 in 134), medosebni odnosi zadevajo prav 

vsakogar. Ljudje pač nismo sami sebi namen, ampak v veselje, v pomoč in tolažbo drug 

drugemu, kar je še tako pomembno v odnosu do uporabnikov zdravstvenih storitev. 

Poudarja, da je odnos temelj vseh naših človeških relacij in brez katerega se ne more 

rešiti prav nobene težave. Bolni potrebujejo zagotovilo, da so zaželeni, in da jim bomo 

stali ob strani, zato je izrednega pomena, da se jim posvetimo, še posebno, ko začutimo, 

da so otožni ali osamljeni.  

Gore in Ogden,1998 (v Židanik 2000, 27) poudarjata, da se odnos med zdravnikom 

in bolnikom izgrajuje postopno preko treh faz: 

− Prva faza je vzpostavitev odnosa, kar pomeni premostitev začetnih odporov do 

vstopa v terapevtski odnos, aktivno iskanje zdravnika, ki bi se lahko ustrezno 

odzival na bolnikove želje ali dogovor za čas obiska pri zdravniku.  

− Naslednja faza je vrednotenje terapevta, kar pomeni preverjanje odnosa, 

iskanje znakov, da se zdravnik zanima za bolnika. Pravita, da bolnik zdravnika 

primerja z drugimi zdravniki, najprej v sebi na podlagi dosedanjih izkušenj, 

zatem še v razgovoru z znanci in prijatelji. 
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− Faza uravnoteženja pomeni testiranje zdravnika, postavljanje mej in končno 

vzpostavitev medsebojnega odnosa. Židanik (2000, 27) nadaljuje, da ko je 

odnos enkrat vzpostavljen, uravnotežen in dogovorjen na verbalni ravni, 

omogoča pretok informacij med obema tudi na neverbalni ravni in v primeru 

tesnejšega in globljega odnosa tudi na nezavedni ravni. 

»V kakovosti« je odnos tisti, ki ima težo in vrednost,« poudarjata Kelharjeva in 

Lednikova (2007, 259), ki pravita, da se med seboj razlikujemo prav po medsebojnih 

odnosih in odnosu do bolnika. Flajs (2005, 5) meni, da je vsak stik začetek odnosa. Če 

se že ne razvije v širše in bogatejše dimenzije, pa vsekakor vpliva na druge odnose, ki se 

v bližini ustvarjajo, porajajo in razvijajo. Razlaga, da je odnos dvosmerna pot, zato jo je 

treba vedno graditi na obeh straneh, kar je v zdravstvu še tako pomembno.  

Perićeva in drugi (2007, 262) govorijo o medsebojnih spretnostih kot dejavniku, ki 

prodira v vsako mikro komponento medsebojnih odnosov. Med te komponente sodijo: 

toplina, sprejemanje, pristnost, empatija, poslušanje, pozorno sledenje in odzivanje. Pri 

zdravstveni obravnavi je pomembno, da človeka pojmujemo kot celoto telesnega, 

duševnega, socialnega in duhovnega. Uspeh zdravljenja, zdravstvene nege in 

rehabilitacije je odvisen od sposobnosti, znanja, veščin in motivacije zdravstvenega 

osebja ter njihovega vzajemnega odnosa z bolniki, njihovimi svojci in okoljem, kjer 

živijo in delajo (Retelj in Simčič 2005, 69). 

Študija, ki je zajela 3707 pacientov in zdravnikov ZDA, Velike Britanije, Kanade, 

Nemčije, južne Afrike in Japonske, kot poročata BMJ in letna generalna skupščina 

svetovne medicinske zveze v Helsinkih, je odnos zdravnik – pacient še vedno zelo 

cenjen. Poudarjajo, da je po pomembnosti celo na drugem mestu, takoj za družinskimi 

odnosi. Uporabniki zdravstvenih storitev smatrajo zdravnika kot najbolj zaupanja 

vreden vir zdravstvenih informacij (Evans in Mc Neill 2004, 69).  

3.4 Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev z organizacijo dela 

»Naročanje je modro, predolgo čakanje staromodno« – promocija sistemov 

naročanja za odpravljanje nepotrebnega čakanja pred ordinacijami osebnih zdravnikov 

(Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2007). 

Voljč in Košir (1992, 175–85) razmišljata o času kot zelo pomembnem dejavniku 

pri delu zdravnika splošne medicine, kajti ugotavljata, da vpliva na organizacijo, 

količino in kakovost dela, na diagnostične ter terapevtske postopke, na odnos med 

zdravnikom in bolnikom in na odnose med člani skupine splošne medicine. 

Scott (2001, 82–85) opredeljuje storitve v zdravstvu kot ene izmed vrst storitev, ki 

jih uporabniki najtežje ovrednotijo, kajti po njegovem mnenju jih popolnoma 

ovrednotiti ne morejo niti po izvedbi. Razlaga, da je pri izvedbi storitev uporabnik 

dejansko fizično prisoten, iz česar izhaja velik poudarek tudi na pomenu časa. Izhajajoč 
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iz tega je hitrost izvedbe pogosto element kakovosti storitve; ko v čas izvedbe 

vključimo še čakalno dobo na medicinski postopek, čas okrevanja, se v tem primeru čas 

izkaže kot ključni dejavnik kakovosti.  

Čakalna doba na prvi pregled pri izbranem zdravniku na primarni ravni načeloma 

ne predstavlja problema, saj se le izjemoma v primeru manjše nujnosti in odsotnosti 

izbranega zdravnika ali ob nepričakovanem povečanem številu bolnikov zgodi, da 

bolnik z akutno boleznijo oziroma poslabšanjem kronične bolezni ni pregledan še isti 

dan, razlagajo Keber idr. (2003, 154). Drugače pa je na sekundarnem nivoju, kjer je 

dolgo čakanje na diagnostične postopke in zdravljenje raka ali srčnih bolezni 

nesprejemljivo. 

Kersnik in Vipotnik Zupančeva (2001, 277) sta v raziskavi ugotovila, da se je 

sistem naročanja izkazal kot zelo učinkovit način urejanja časa. Čas bolnikov je z 

uvedenim sistemom naročanja bistveno krajši (povprečno 18,5 minut) kot pri ostalih 

zdravnikih, ki nimajo uvedenega sistema naročanja (povprečno 55,4 minut), kar se 

zrcali tudi v večjem zadovoljstvu s čakanjem v čakalnici. Kar tri četrtine bolnikov pri 

vpeljanem sistemu naročanja čaka do 20 minut, kar je tudi namen naročanja, pri ostalih 

zdravnikih pa le ena četrtina. Prav tako ista avtorja razlagata, da naročanje bolnikov na 

pregled zmanjša nepotrebno izgubo časa v čakalnici in dopušča boljšo izrabo 

zdravnikovega časa z bolnikom v ambulanti, kar vpliva na večje zadovoljstvo bolnikov 

s časom, ki jim ga nameni zdravnik, s časom, prebitim v čakalnici in z zdravnikom na 

splošno. Ugotavljata, da naročanje omogoča bolj tekoče in urejeno delo, rešuje se več 

dolgoročnih in diskretnih zdravstvenih težav ter več psihičnih problemov. 

Na posvetu predstavnikov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 

Ministrstva za zdravstvo ter razširjenega strokovnega kolegija za družinsko medicino so 

18. junija 2007 zapisali, da bolniki ocenjujejo kakovost zdravnikovega dela tudi po 

času, ki ga prebijejo v čakalnici. Menijo, da največkrat niti strokovnost, niti 

prizadevnost zdravstvenega osebja ne more popraviti slabega vtisa, ki ga lahko naredi 

predolgo čakanje pred ordinacijo (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2007). 

Dodajajo, da naročanje bolnikov omogoča bolj racionalno izrabo tako bolnikovega kot 

zdravnikovega časa, zato je takšno načrtno upravljanje s časom pomembno tudi z vidika 

krepitve zaupanja med bolniki oziroma uporabniki zdravstvenih storitev in zdravniki 

oziroma ostalimi strokovnimi delavci. Prav tako pravijo, da v Sloveniji ni veliko 

ambulant družinske medicine, ki sistematično naročajo bolnike na osnovi izdelanega 

sistema, česar posledica je, da več kot polovica bolnikov v ambulantah, ki nimajo 

sistema naročanja, čaka na pregled več kot 40 minut, četrtina pa celo več kot 80 minut. 

Kot primer dobre prakse v Sloveniji so izpostavili Zdravstveni dom Ljubljana, Enota 

Šentvid, kjer zasebni zdravnik v ambulanti družinske medicine potrjuje pozitivne učinke 

uvedbe sistemov naročanja bolnikov pri izbranem zdravniku. Poleg skrajšanja časa 

čakanja je to tudi ukrep, ki deluje večplastno: zdravstveno osebje (zdravniki in 
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medicinske sestre) je enakomerneje obremenjeno, zato lahko kakovostneje delajo, 

bolniki pa so bolj zadovoljni, kar povečuje tudi njihovo zaupanje in sodelovanje v 

procesu zdravljenja (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2007).  

V raziskavi, kakršne doslej na nacionalni ravni še ni bilo izvedene, je sodelovalo 42 

zdravnikov splošne medicine. Analizirali so delo zdravnikov v splošni medicini v 

Sloveniji. Ugotovili so, da je bolnike na pregled naročalo 45,2 odstotka ambulant. V 

78,6 odstotkov ambulant so bili zdravniki v času redne ambulante pristojni tudi za nujne 

primere. Poudarjajo, da je delo zdravnika splošne medicine zahtevno, saj zahteva 

celosten pristop, kar pomeni celostno obravnava telesnih, psihičnih in socialno 

pogojenih težav, kar pa seveda zahteva določen čas. Na podlagi tega izpostavljajo kot 

eno od možnih organizacijskih oblik dela, ki omogoča, da si za bolnika vzamemo dovolj 

časa, tudi naročanje na obisk pri zdravniku. Na podlagi ugotovitev raziskave avtorji 

vsem zdravnikom splošne medicine svetujejo, naj vpeljejo naročanje na dovolj dolg 

časovni interval (Bulc 2007, 32–35).  

Študija, v kateri so raziskovali razmerje med časom čakanja na obisk pri zdravniku 

na primarnem nivoju ter pacientovim zadovoljstvom, so ugotovili, da je daljši čakalni 

čas povezan z nižjim zadovoljstvom pacientov, vendar pa se je kljub vsemu kot 

najpomembnejši kazalnik zadovoljstva izkazal čas, ki ga pacient preživi v ordinaciji z 

zdravnikom. Tako so ugotovili, da je čas, preživet v ordinaciji z zdravnikom, bistveno 

močnejši napovednik pacientovega zadovoljstva kot preživet čas v čakalnici. Tako 

rezultati kažejo, da bi bilo skrajševanje pacientovega čakanja na račun časa, preživetega 

v ambulanti z zdravnikom, z namenom izboljšati pacientovo zadovoljstvo, nesmotrno. 

(Anderson idr. 2007). 
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4 PREDSTAVITEV PROUČEVANE ORGANIZACIJE 

Organizacija, katere cilj je zagotavljati družbeno zaželene proizvode in storitve brez 

namena ustvarjati dobiček, je neprofitna oziroma nepridobitna organizacija, kot so 

negospodarske javne službe ali javni zavodi, ki jih ustanavljajo država oziroma lokalne 

skupnosti z namenom opravljanja dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, 

športa, socialnega varstva, otroškega varstva in zdravstva. 

Zavod je kot neprofitna organizacija na nacionalnem nivoju zelo pomemben del 

naše družbe, ugotavlja Dimovski (2002, 698), ki pravi, da so najpogosteje ustanovljeni z 

namenom, da bi klientom zagotavljali storitve, ki jih je širša družba spoznala za zelo 

dragocene. 

Tudi Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah je javni zavod, ki izvaja zdravstveno 

dejavnost na primarni ravni zdravstvenega varstva, ter je pravna oseba javnega prava s 

pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določa Odlok o ustanovitvi Javnega 

zavoda Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah. Občine Bistrica ob Sotli, Kozje, 

Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah so ustanoviteljice javnega 

zdravstvenega zavoda za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti. Zdravstveni dom 

Šmarje pri Jelšah je medicinski javni zavod primarnega nivoja za vse prebivalce lokalne 

skupnosti, ki imajo v njem izbrane osebne zdravnike zase in za svoje otroke. 

Zdravstveni dom ohranja funkcijsko enotnost, integriranost, celovitost, preventivne in 

kurativne zdravstvene dejavnosti. 

Poslanstvo Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah je izvajanje strokovnih in visoko 

strokovnih zdravstvenih storitev na primarnem nivoju, tako v kurativnem in 

preventivnem zdravstvenem varstvu ter nujni medicinski pomoči (Javni zavod 

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah 2002).  

Dejavnost Javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah je v skladu s 

standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:  

− osnovna izven bolnišnična dejavnost, 

− specialistična izven bolnišnična dejavnost, 

− zobozdravstvena dejavnost, 

− druge zdravstvene dejavnosti, 

− samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki, 

− druga splošna tajniška dela, 

− druge poslovne dejavnosti. 

Javni zavod Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah opravlja osnovno, specialistično in 

druge dejavnosti v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (1992). 

Naštete dejavnosti se lahko izvajajo v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi 

delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno 
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zdravstveno službo v skladu z njihovo koncesijsko pogodbo o sodelovanju z Javnim 

zavodom Zdravstvenim domom Šmarje pri Jelšah (Javni zavod Zdravstveni dom Šmarje 

pri Jelšah 2002). 

Slika 4.1 Organizacijska delitev Javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri 

Jelšah 

 
Vir: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah 2006. 

Javni zavod Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah skupaj z zasebnimi zdravniki in 

zobozdravniki oskrbuje 31.810 prebivalcev območja nekdanje občine Šmarje pri Jelšah 

oziroma sedaj šest občin: Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Bistrica ob Sotli, 

Podčetrtek in Kozje. Zdravstvene postaje so locirane v vsaki občini. 
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Javni zavod Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah izvaja zdravstveno dejavnost za 

26.200 opredeljenih zavarovancev na področju šestih občin, ki imajo: 

− Šmarje pri Jelšah 9.641 prebivalcev, 

− Rogaška Slatina 10.786 prebivalcev, 

− Kozje 3.367 prebivalcev, 

− Rogatec 3.234 prebivalcev, 

− Bistrica ob Sotli 1.450 prebivalcev, 

− Podčetrtek 3.332 prebivalcev. 

Reševalno službo in nujno medicinsko pomoč izvaja za vse prebivalce naštetih 

občin ter za goste in obiskovalce Zdravilišča Rogaška Slatina ter Term Olimia. 

Primarna dejavnost je v obliki ambulant družinske medicine prostorsko 

organizirana na področju, ki ga pokriva Javni zavod Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, 

to je Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah ter zdravstvene postaje Rogaška Slatina, 

Rogatec, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje. Služba splošne oziroma družinske 

medicine je namenjena predvsem odrasli populaciji, vendar si lahko v tej dejavnosti 

izberejo osebnega zdravnika tudi mlajše osebe. 

Dejavnost je organizirana tako, da zagotavlja 24-urni dostop do zdravstvenih 

storitev. Tako se zaposleni poleg rednega dela dopoldan in popoldan vključujemo v 

dežurno službo. 

Javni zavod Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah zagotavlja preventivno in kurativno 

dejavnost tako za odrasle kot otroke.  

Kurativna dejavnost pomeni obravnavo akutno in kronično obolelih, ki prihajajo v 

ambulanto, kjer se izvajajo diagnostični in terapevtski postopki. 

Dejavnost in obseg dela Javnega zavoda Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah: 

− spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva in predlaganje ukrepov za 

njegovo varovanje; 

− krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in 

rehabilitacija bolnikov in poškodovancev; 

− preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu 

s programom preventivnega zdravstvenega varstva; 

− zdravstvena vzgoja ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja; 

− patronažni obiski, zdravstvena nega, zdravljenje in rehabilitacija bolnikov na 

domu; 

− nujna medicinska pomoč; 

− ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo; 

− diagnostične in terapevtske storitve. 

Zdravstveni dom upravlja Svet zdravstvenega doma, ki ga sestavljajo: 
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− šest predstavnikov delavcev zdravstvenega doma, 

− trije predstavniki zavarovancev in drugih uporabnikov, 

− šest predstavnikov ustanoviteljev. 

Svet zavoda: 

− sprejema statut in druge splošne akte, ki urejajo zadeve iz pristojnosti sveta 

zavoda, 

− sprejema program dela in razvoja zavoda, 

− sprejema izvrševanje programa dela, 

− sprejema finančni načrt, 

− sprejema zaključni račun kot prilogo k zaključnemu računu ter poročilo po 

posameznih poslovno ekonomskih enotah, iz katerega so razvidne tudi 

investicije ter viri financiranja le-teh po posamezni občini ustanoviteljici, 

− odloča o najemu kreditov na podlagi soglasij občin ustanoviteljic, 

− daje soglasja k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za katere je tako 

določeno v statutu, 

− ustanoviteljem predlaga spremembe ali razrešitev dejavnosti, 

− ustanoviteljem in direktorju zavoda daje predloge in mnenja o posamičnih 

vprašanjih, 

− sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda, 

− imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanoviteljev, 

− na podlagi strokovnega sveta imenuje in razrešuje strokovnega vodjo, 

− imenuje in razrešuje člane disciplinske komisije, komisije za varstvo pravic 

delavcev, izvršilnih organov in stalnih ali občasnih komisij, 

− opravlja druge zadeve v skladu z zakonom in tem aktom. 

Zdravstveni dom pridobiva sredstva: 

− iz sredstev proračunov občin ustanoviteljic, 

− s plačili za opravljene zdravstvene storitve v skladu z Zakonom o zdravstveni 

dejavnosti, Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in 

drugimi zakoni, ki urejajo to področje, 

− iz pogodbenih razmerij z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zasebnimi 

zdravstvenimi sodelavci- koncesionarji, 

− pogodb z drugimi uporabniki storitev, 

− na podlagi pogodbe z Ministrstvom za zdravje oziroma drugim pristojnim 

ministrstvom za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz republiškega 

proračuna, 

− s prosto prodajo storitev na trgu, 
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− z donacijami in prostovoljnimi prispevki, 

− iz drugih virov, določenih z zakonom.  

Poslovni organ zdravstvenega doma je direktor, ki predstavlja, zastopa, organizira 

delo in poslovanje zdravstvenega doma in je odgovoren za zakonitost dela 

zdravstvenega doma (Javni zavod Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah 2002). 
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5 POVZETEK TEORIJE ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV 

ZDRAVSTVENIH STORITEV S POUDARKOM PRIMARNEGA 

ZDRAVSTVENEGA VARSTVA  

V teoretičnem delu smo govorili o zdravstvenem varstvu, s poudarkom na 

primarnem zdravstvenem varstvu, kajti proučevana organizacija Javni zavod 

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah predstavlja primarni nivo. Posebej smo proučevali 

javno ter zasebno zdravstveno dejavnost na primarni ravni, saj je v začetku devetdesetih 

let prišlo do sprememb v javnem zdravstvu. Zakon o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju (1992) je omogočil opravljanje zasebne zdravstvene 

dejavnosti.  

Posebej smo opredelili vlogo bolnika v sistemu zdravstvenega varstva, opredelili 

zdravstveno oskrbo ter dali večji poudarek na načela kakovosti v zdravstvenem varstvu. 

V drugem delu teoretičnega dela naloge smo govorili o zadovoljstvu uporabnikov 

zdravstvenih storitev. Obravnavali smo področje komunikacije kot enega izmed zelo 

pomembnih kazalnikov zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev, prav tako 

odnos ter pomen organizacijskega modela kot dejavnika, ki prav tako vplivata na 

zadovoljstvo, še bolj pa na nezadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev z delom 

zdravstvene službe na primarnem nivoju. 

Ugotovili smo, da zaradi svoje pomembnosti zelo veliko avtorjev govori o 

zdravstvenem varstvu (Thomas 2003, Premik 1995; Keber 2003; Gazvoda 2004; Toth 

2003; Kersnik 2001a; Tajnikar 2007; Skela Savič 2002; Poredoš 2005; Česen 1998 in 

drugi), sicer pa ima zdravstveno varstvo svojo zakonsko osnovo, tako da razlike med 

definicijami niso velike. Poudarimo lahko, da zdravstveno varstvo predstavlja silno 

kompleksen in zahteven sistem, ki je usmerjen predvsem k ohranjanju zdravja in 

zdravstvenega stanja posameznikov in prebivalstva, s poudarkom na preprečevanju 

bolezni, ohranjanju zdravja, krepitvi in povrnitvi le-tega. Sočasno pa nalaga vsakemu 

posamezniku, da naslovi skrb za lastno zdravje najprej in predvsem nase, šele nato na 

državo, ki naj zagotovi zdravo okolje in organizira ustrezno javno zdravstveno službo. 

Primarno zdravstveno varstvo je opredeljevalo več avtorjev, ki poudarjajo, da gre 

za prvo raven stikov z zdravstveno službo (Toth 2003, Švab 2004, De Measeneer 2005, 

Komadina 1995, Bulc 2002 in drugi). Usmerjeno je k posameznemu bolniku, posebno 

skrb pa posveča skrbi za ogrožene skupine, kot so ostareli, otroci, žene, kronični bolniki 

ipd. Povzamemo lahko, da gre za ambulantno obravnavo in tudi obravnavo na domu 

nediferenciranih bolezni, ki jo nudijo zdravniki in ostali zdravstveni delavci v lokalni 

skupnosti in do katere imajo vsi prebivalci neposreden dostop. Zagotavlja aktivnosti za 

promocijo, varovanje in vračanje zdravja.  

Družinsko medicino opredeljujejo številni avtorji (Kersnik 2001a, Švab b. l., Bulc 

2002, Živčec idr. 2004 in drugi). Iz njihovih zapisov lahko povzamemo, da gre za 
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celostno zdravstveno oskrbo, s posebnim poudarkom na družini, kjer gre za oskrbo z 

manj tehnologije in več osebne povezanosti. Značilno je, da gre za prvi stik med 

uporabnikom zdravstvenih storitev in zdravstvenim osebjem, kjer je bistveno reševanje 

neselekcioniranih zdravstvenih problemov in reševanje zelo različnih zdravstvenih 

stanj. 

Zdravstvena dejavnost se lahko izvaja javno, zasebno ali pa kot kombinacija obeh 

(Česen 2003, Toth 2006, Šternova 2007). Pravijo, da je bistveno, da z delovanjem le-teh 

država uresničuje svojo zakonsko dolžnost, saj se izvaja v javnem interesu in ne 

zasleduje cilja, kot je ustvarjanje dobička, temveč je javna zdravstvena služba izvzeta iz 

pravnega režima tržnih dejavnosti, kjer ni proste konkurence. Izvaja se namreč po 

posebnem javnopravnem režimu, ki določa način izvajanja dejavnosti, razmerja med 

izvajalcem, uporabnikom in državo ali lokalno skupnostjo in način oblikovanja cen. 

Zdravstveni dom opredeljujejo (Židanik 2005, Komadina 1995, Švab 1995) kot 

temelj osnovne zdravstvene dejavnosti, ki prevzema vlogo koordinatorja med 

posameznimi ravnmi zdravstvenega varstva tako med zasebnimi in javnimi izvajalci 

zdravstvenega varstva kot med zdravstvenimi in ostalimi sektorji. Povzamemo lahko, da 

zdravstveni dom opravlja osnovno zdravstveno dejavnost ter ga opredelimo kot 

integriran, preventivno-kurativni socialno medicinski center, katerega naloga je, da s 

svojimi dejavnostmi spremlja človeka od rojstva do smrti. 

V slovenskem prostoru je nova zdravstvena zakonodaja povzročila spremembe 

celotnega zdravstvenega varstva in zavarovanja in zdravstvene dejavnosti ter omogočila 

uvajanje zasebne zdravniške prakse. Pri nas prevladuje koncesijska oblika 

privatiziranega izvajanja javne službe, kot razlagajo Dobnikar (2005), Poredoš (2005), 

Grilc in Juhart (1991) in drugi. Tako lahko ugotovimo, da pri koncesijskem razmerju 

opravlja fizična ali pravna oseba koncesionirano javno službo na podlagi pooblastila 

koncedenta, kjer je bistveno, da javni in zasebni sistem zdravstvenega varstva nista 

izključujoča, temveč dopolnjujoča se sistema, namenjena zagotavljanju zdravstvenih 

storitev vsem prebivalcem v slovenskem prostoru. 

Odgovor, kaj je zdravstvena oskrba, podaja Kersnik (2001a), ki pravi, da je to 

skupek številnih ukrepov, posegov, postopkov in odnosov, v katere stopata uporabnik 

zdravstvenih storitev kot tudi izvajalec z željo, da bi zdravstvene težave bolnika 

pripeljala k najboljšemu možnemu izidu.  

V nadaljevanju smo opredeljevali vlogo bolnika v sistemu zdravstvenega varstva. 

Nekateri avtorji (Kersnik 1998 in 2001a, Česen 1994, 2003, Taccetta-Chapnick in 

Rafferty 1997) ugotavljajo, da je bolnik osrednji cilj delovanja zdravstvenih ustanov. 

Prav tako ugotavljajo, da je danes bolnik aktivni udeleženec, ki je vselej neposredno 

vključen v opravljanje zdravstvenih storitev. Povzamemo lahko, da mnenje bolnikov in 

uporabnikov zdravstvenih storitev predstavlja pomembno sredstvo za načrtovanje 

sprememb in izboljšav pri izvajanju zdravstvene oskrbe. 
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Pri proučevanju načel kakovosti v zdravstvu smo ugotovili, da kakovost v 

zdravstvu ni sama sebi namen, temveč je predvsem to, kar kot dobro na eni strani občuti 

zdravstveni delavec, na drugi strani pa uporabnik zdravstvenih storitev. Sicer so različni 

avtorji (Keber 2003, Bohinčeva in Iršič 1998, Štumbergerjeva 2006, Pajntar in 

Leskovšek 2002, Česen 2003, Kramerjeva 2007, Reteljeva in Simčičeva in drugi) 

kakovost v zdravstvu nekoliko različno opredeljevali. Omenjeni avtorji kakovost 

opredeljujejo kot enega izmed temeljnih strateških dejavnikov podjetja tako v javnem 

kot privatnem sektorju kot celotno organizacijsko kulturo, zdravljenje in zdravstveno 

oskrbo na osnovi smernic kliničnih poti, »delati prave stvari na pravi način«. 

Zagotavljanje kakovosti pomeni ugotavljanje problemov, določanje ciljev, oblikovanje 

postopkov in procesov za doseganje teh ciljev in odzivanje na rezultate teh prizadevanj. 

Visoko kakovost opredeljujejo kot nenehno izboljševanje obravnave in zadovoljstva 

uporabnikov zdravstvenih storitev, celovito kakovost pa kot prevladujočo filozofijo, 

najboljšo organizacijsko prakso in množično gibanje za izboljšanje kakovosti življenja. 

Najpomembneje je, da imajo prebivalci Slovenije pravico do varne, primerne in 

kakovostne zdravstvene oskrbe, kar pomeni dosledno ustvarjanje izidov ob upoštevanju 

naslednjih načel kakovosti: uspešnost, varnost, pravičnost, učinkovitost, enakost in 

osredotočenost na bolnike. Zaznana kakovost je v veliki meri odvisna od interakcije 

med ponudnikom in porabnikom, česar se morajo predvsem zavedati managerji, kajti 

kakovost mora postati del vsakdanjega poklicnega delovanja, tako kot zdravljenje, 

diagnostika, preprečevanje itd. 

Tudi zadovoljstvo s storitvijo različni avtorji (Andreassen 2000, Kersnik 1998, 

2001, Česen 2003, Gazvoda 2004, Tomšič 2004, Zastowny in drugi 1995) različno 

opredeljujejo. Razlagajo, da temelji na skladnosti med pričakovanji bolnika oziroma 

uporabniki zdravstvenih storitev in resničnostjo, ki jo le-ti doživljajo, da gre pravzaprav 

za varovančevo dojemanje lastne izkušnje z zdravstveno oskrbo, da je zadovoljstvo 

bolnikov rezultat organizacijske kulture, ki se kaže kot pomemben izid oskrbe, kajti 

vedno se zrcali v luči končnega izida oskrbe, kot je spremenjeno zdravstveno stanje ali 

bolj neposredni izidi, kot je napotitev, recept ali posamezni poseg. 

Pomen zadovoljstva opredeljuje Kersnik (2001a), ki pravi, da nam pove, do kakšne 

mere so bile uresničene želje in potrebe bolnikov. Tako lahko zadovoljstvo uporabljamo 

kot enega izmed kazalcev kakovosti dela, pri čemer je treba upoštevati vplive 

raziskovalne metodologije, lastnosti bolnikov, lastnosti zdravnika in lastnosti 

ambulante. 

S samo komunikacijo oziroma definicijo komuniciranja se je ukvarjalo več 

avtorjev, veliko manj pa s komunikacijo kot dejavnikom, ki vpliva na zadovoljstvo. 

Razlike med definicijami različnih avtorjev niso velike (Možina 1998, Brajša 1994, 

Lorbek 1979, Rungapadiachy 1998, Trček 1994 in drugi). Tako lahko povzamemo, da 

je komuniciranje celovit proces, kjer gre za izmenjavo mnenj in informacij vsaj med 
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dvema stranema na podlagi vzajemnega interesa. Splošno pa lahko opredelimo, da je 

komuniciranje proces sporazumevanja med oddajnikom in sprejemnikom s pomočjo 

verbalnih in neverbalnih znakov oziroma besednih in nebesednih, po poteh, ki jih 

imenujemo komunikacijski kanali. Vendar je uspešno le komuniciranje, ki doseže 

zastavljen cilj. 

Komunikacijo lahko opredelimo tudi kot bistveni del nudenja zdravstvene oskrbe, 

ki je temeljno orodje nudenja kakovostne zdravstvene obravnave (Rungapadiachy 1998, 

Perićeva 2007, Latkovič 2002, Trček 1994, Česen 2003 in drugi). Tako lahko 

poudarimo, da je dobra komunikacija osnovni pogoj za uspešno zdravljenje, saj je 

uspešno komuniciranje temelj uspešnega terapevtskega odnosa. 

Rezultati različnih raziskav (Mazi 1998, Ule 2006, Latkovič 2005, Epstain idr. 

1993, Maryn 1998, Stewart idr. 1999 in drugi) so nas privedli do enotnih spoznanj, da 

komunikacija zelo pomembno vpliva na zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih 

storitev, ki se kaže v večjem zaupanju in boljšem sodelovanju med bolnikom in 

zdravstvenim osebjem. Uspešno komunikacijo strokovnjaki postavljajo celo v bok 

strokovnosti, saj ugotavljajo, da je ravno slaba in neuspešna komunikacija najpogostejši 

razlog pritožb bolnikov. Razlog vidijo predvsem v »slabem « poslušanju zdravnikov, 

bolniki pa si želijo čim več informacij o svojem zdravstvenem stanju, samem poteku 

bolezni, njenem zdravljenju, stranskih učinkih terapije ter nasvetov, kaj lahko sami 

naredijo zase. 

Prav tako lahko povzamemo, da odnos pomembno vpliva na zadovoljstvo 

uporabnikov zdravstvenih storitev. Vsakdo si raje izbere tisto ustanovo, kjer doživi 

topel odnos in osebno spoštovanje kakor pa vrhunsko ustanovo in osebje, kjer doživi 

hladen odnos in obravnavo. Tako je v medsebojnih odnosih pomembna toplina, 

sprejemanje, pristnost, empatija, poslušanje, pozorno sledenje in odzivanje. Še posebej 

pa je to pomembno pri zdravstveni obravnavi, saj je uspeh zdravljenja odvisen od 

sposobnosti, znanja, veščin, motivacije zdravstvenega osebja in njihovega vzajemnega 

odnosa z bolniki. 

V slovenskem prostoru šele v zadnjem času posvečamo vse več pozornosti 

organiziranosti dela s pomočjo sistema naročanja uporabnikov zdravstvenih storitev na 

obisk pri svojem osebnem zdravniku. Na podlagi maloštevilnih raziskav (Kersnik in 

Vipotnik Zupančeva 2001, Bulčeva 2007) lahko povzamemo, da je sistem naročanja 

zelo učinkovit način urejanja časa, kajti čas, ki ga uporabniki zdravstvenih storitev 

preživijo v čakalnici, je z uvedenim sistemom naročanja bistveno krajši kot pri ostalih, 

ki tega sistema še nimajo uvedenega. To se zrcali v večjem zadovoljstvu tako 

uporabnikov zdravstvenih storitev kot zaposlenih, racionalnejši izrabi bolnikovega ter 

zdravnikovega časa in krepitvi zaupanja med bolniki oziroma uporabniki zdravstvenih 

storitev in zdravstvenimi delavci. 
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Tako lahko zaključimo, da je zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev eden 

izmed zelo pomembnih kazalnikov kakovosti dela vsake zdravstvene organizacije 

oziroma vsakega tima, nenazadnje tudi vsakega posameznika v velikem sistemu 

zdravstvenega varstva. 
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6 METODOLOGIJA 

Metodologija ali pristop k raziskavi je skupek strategij, metod in tehnik, za katere 

smo se odločili v procesu raziskovanja teme ali problema (Tratnikova 2002, 23). 

Metodologije niso samo enostavni skupki, temveč slonijo na pestrem zgodovinskem 

razvoju in različnih filozofijah ali paradigmah. Metodološka paradigma vključuje 

raziskovalčev pogled na svet, ki obenem vpliva tudi na izbiro postopkov, metod in 

tehnik raziskovanja (Kajdiž 2006, 57). 

Empirični del raziskave je kvantitativna študija primera. Študija primera teži k 

celostnemu in poglobljenemu zajetju pojavov v čim bolj naravnih razmerah ter v 

kontekstu časa, kraja in sploh v kontekstu konkretnih okoliščin v vsakokratni 

raziskovani situaciji (Sagadin 2001, 13). Lahko bi dejali, da so študije primerov najožja 

oblika poizvedovanja, obenem pa bolj poglobljena (Tratnik 2002, 33), kot je v našem 

primeru. Primer predstavlja izbrani zdravstveni dom, ki je specifičen in iz tega vidika 

zanimiv, saj ga sestavlja pet zdravstvenih postaj, ki so demografsko precej razpršene in 

po strukturi prebivalstva raznolike.  

6.1 Namen in cilji raziskave 

Namen raziskave je bil razviti inštrument za merjenje zadovoljstva s komunikacijo 

in odnosom medicinskih sester in zdravnikov ter sistemom naročanja kot organizacijsko 

obliko dela. Proučiti pogled uporabnikov zdravstvenih storitev na komuniciranje in 

odnos med uporabniki zdravstvenih storitev, medicinskimi sestrami in zdravniki ter 

ugotoviti vpliv le-tega na zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev. Na izbranem 

primeru proučiti zadovoljstvo z delom zdravnika družinske oziroma splošne medicine. 

Cilji empiričnega dela raziskave so bili: 

− ugotoviti, kateri izmed proučevanih dejavnikov: komunikacija in odnos 

zdravnikov družinske medicine, komunikacija in odnos medicinskih sester, 

sistem naročanja kot organizacijska oblika dela ter posledično čas čakanja, v 

največji meri vpliva na zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev; 

− ugotoviti vpliv statusa osebnega zdravnika koncesionarja ali zaposlenega v 

javnem zavodu na zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev s 

komunikacijo, odnosom in sistemom naročanja kot organizacijsko obliko dela; 

− preveriti dimenzije zadovoljstva, oblikovane na osnovi teoretičnih spoznanj, z 

dimenzijami, ki so jih generirali dejanski uporabniki zdravstvenih storitev. 

6.2 Temeljna teza  

Zadovoljstvo je abstrakten koncept in kompleksen pojem, ki ga ni mogoče 

neposredno meriti, spremljamo ga lahko zgolj s pomočjo ustreznih kazalnikov, ki so po 

definiciji izbrane merljive spremenljivke, ki jih uporabljamo za merjenje sicer 
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nemerljivega koncepta (Trnavčevič idr. 2008, 44). Ugotavljanje zadovoljstva 

uporabnikov zdravstvenih storitev velja za specifično področje, ki do nedavnega ni bilo 

veliko omenjeno, predstavlja pa pomemben element ocenjevanja kakovosti dela, ki 

posledično vpliva na poslovne rezultate organizacije (obisk, pritožbe, tožbe), predstavlja 

vir konkurenčne prednosti, predvsem pa vpliva tudi na boljše klinične izide (Kersnik 

2009).  

Vedno večja osveščenost ter zahteve uporabnikov zdravstvenih storitev vodijo k 

večji odzivnosti izvajalcev zdravstvenih storitev, hkrati pa se s tem višajo tudi 

pričakovanja uporabnikov. Pri proučevanju zadovoljstva v zdravstvu ugotavljamo, da 

uporabniki poleg popolne ozdravitve pričakujejo tudi ustrezen odnos osebja. Ker 

uporabniki o strokovnosti težko presojajo zaradi visoko specializirane narave dela 

medicinskega osebja, jih o zadovoljstvu z izidi storitev težko sprašujemo, smiselno pa je 

proučevati odnos medicinskega osebja do uporabnikov. Sestavine tega odnosa so med 

drugimi tudi zadovoljstvo s komunikacijo, odnosom, delom zdravnika družinske 

medicine, sistemom naročanja kot organizacijskim modelom. Te sestavine so 

pomembni kazalniki kakovosti dela na primarnem nivoju zdravstvenega varstva, ki jih 

je potrebno nenehno spremljati.  

Temeljna teza je, da zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev s storitvami 

javnega zdravstvenega zavoda implicitno vpliva na učinke zdravljenja. To pomeni, da z 

dobro komunikacijo med zdravniki, medicinskimi sestrami in uporabniki zdravstvenih 

storitev z vidika jasnosti, informiranja, spoštovanja uporabnika in podobno implicitno 

vplivamo tudi na potek zdravljenja.  

6.3 Hipoteze 

Hipoteza je teoretična predpostavka (nekateri ji pravijo kar trditev), iz katere so 

jasno razvidni odnosi med dejavniki, poimenovanimi variable. Izhaja iz teorije, ki smo 

jo oblikovali na podlagi teoretičnih dognanj iz literature. Hipoteza ponavadi vsebuje 

odvisno spremenljivko in neodvisno spremenljivko (variablo), lahko pa tudi več 

odvisnih spremenljivk (Tratnik 2002, 30). 

Neodvisne spremenljivke označujejo nek pojav, ki je dan v določenem kontekstu ali 

v časovnem obdobju in je lahko vzrok kakega drugega dejanja, pojava ali stanja (Bučar 

idr. 2002, 10).  

Vzrok za spremembe odvisne spremenljivke (ali več odvisnih spremenljivk) torej 

iščemo v vplivu ene ali več neodvisnih spremenljivk. Sprememba kakega stanja, pojava 

ali dejanja je odvisna od danih razmer oziroma stanja v določenem časovnem obdobju, 

te danosti pa opišemo kot neodvisne spremenljivke (Bučar in drugi 2002, 10).  
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Slika 7.1 Odnos neodvisne in odvisne spremenljivke  

 

 NEODVISNA  SPREMENLJIVKA

Pojav, ki je dan v določenem kontekstu
       ali časovnem obdobju

ODVISNO   SPREMENLJIVKO

Njeno „obnašanje“ je pogojeno z vplivi, 
vsebovanimi v neodvisni spremenljivki  

    VPLIVA  NA  

 
Vir: Bučar in drugi 2002, 11. 

Za neodvisne spremenljivke štejemo tiste, ki klasificirajo ali pojasnjujejo odvisne 

spremenljivke.  

V našem primeru so neodvisne spremenljivke predstavljali ocenjeni dejavniki 

zadovoljstva na osnovi faktorske analize, in sicer: 

− odnos in komuniciranje zdravnikov z uporabniki zdravstvenih storitev 

obravnavanega zdravstvenega doma; 

− odnos in komuniciranje medicinskih sester z uporabniki zdravstvenih storitev 

obravnavanega zdravstvenega doma; 

− sistem naročanja kot organizacijska oblika dela v obravnavanem zdravstvenem 

domu. 

Za odvisne spremenljivke štejemo tiste, ki so v centru naše pozornosti. V našem 

primeru je to zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev obravnavanega 

zdravstvenega doma. 

Na podlagi teoretičnih spoznanj o merjenju zadovoljstva uporabnikov različnih 

storitev ter na podlagi ugotovitev različnih avtorjev, da na zadovoljstvo uporabnikov 

različnih storitev vplivajo različni dejavniki, med katere prištevamo komuniciranje 

zaposlenih z uporabniki zdravstvenih storitev, odnos zaposlenih in organizacijo dela, 

smo postavili naslednje hipoteze: 

H1: Na celovito oceno zadovoljstva statistično pomembno vplivajo odnos in 

komunikacija medicinskih sester in zdravnikov ter sistem naročanja kot organizacijska 

oblika dela 

H2: Med časom čakanja9 na sprejem k zdravniku in zadovoljstvom obstaja 

pozitivna povezanost. 

H3:Komunikacija in odnos zdravnikov do uporabnikov zdravstvenih storitev v 

enaki meri vplivata na zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev kot odnos in 

komunikacija medicinskih sester z uporabniki zdravstvenih storitev.  

                                                 
9 Pod izrazom čas čakanja na sprejem k zdravniku razumemo čas od trenutka, ko uporabnik 

zdravstvenih storitev vstopi v čakalnico ambulante zdravstvene inštitucije, do sprejetja v 
zdravstveno oziroma medicinsko obravnavo. Obravnavani zdravstveni dom načeloma nima 
čakalnih dob. 
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H4: Ni razlik v dimenzijah med tistimi, ki so generirane z dejanskimi uporabniki, in 

tistimi, ki so razvite na osnovi proučevanja obstoječe literature. 

Obrazložitev: 

Hipoteze smo razvili na osnovi znanja in praktičnih izkušenj. Zaposleni vsake 

zdravstvene postaje oziroma vsake zdravstvene institucije namreč pri svojem delu 

neprestano vstopajo v neposreden stik z uporabniki zdravstvenih storitev. Na primarnem 

nivoju zdravstvenega varstva je poudarek predvsem na komunikaciji ter odnosu, ki 

morata v dejavnosti, kot je zdravstveni sistem, imeti še poseben pomen. Uporabnik 

zdravstvene storitve je v svojem bolezenskem stanju mnogokrat prizadet ne samo 

fizično, temveč predvsem psihično in čustveno. Zato v takem stanju potrebuje še toliko 

več pozornosti, predvsem v načinu komunikacije in toplem odnosu.  

Da bi se kar najbolj približali uporabnikom zdravstvenih storitev in dosegli čim 

večje zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev, ki bo primerno času, v katerem 

živimo, moramo zagotavljati take pogoje, ki bodo za uporabnika čim manj stresni, kar 

pomeni, da se bo čim manj časa zadrževal v čakalnici, da bo še isti dan lahko obiskal 

svojega zdravnika ter da bo deležen profesionalne komunikacije.  

Komunikacija je vitalna aktivnost, ki je potrebna za vzpostavitev stika s sodelavci, 

bolniki in svojci in je sestavni del poklicnega delovanja medicinske sestre, kajti ravno 

medicinska sestra s pacientom največ komunicira in je z njim v stiku več časa kot 

katerikoli drug član tima, ki sodeluje v procesu zdravljenja, zato lahko rečemo, da ima 

ključno vlogo pri ustvarjanju odnosa pacient- zdravstveno osebje (Flajs 2005, 5).  

Raziskava je razdeljena na dva dela, kar v nadaljevanju prikazujemo ločeno, in 

sicer: 

− kvantitativni del: namen je v izbranem ZD proučiti zadovoljstvo uporabnikov 

zdravstvenih storitev, 

− kvalitativni del: namen je generiranje dimenzij in kazalnikov (spremenljivk), 

na osnovi katerih se preveri že razvit in uporabljen merski inštrument, ki se ga 

dopolni ali spremeni. 

6.4 Vzorec 

a) kvantitativni del 

Vzorec predstavljajo vsi uporabniki zdravstvenih storitev, ki so se v izbranem času, 

to je v obdobju med 5. in 28. junijem 2007 oglasili v eni izmed ambulant10 

obravnavanega zdravstvenega doma. Za izvedbo ankete smo se dogovorili z 

                                                 
10 Ambulante obravnavanega zdravstvenega doma predstavljajo posamezne ambulante 

javnega zavoda in ambulante koncesionarjev. 
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odgovornimi medicinskimi sestrami posamezne ambulante vseh zdravstvenih postaj, 

kjer so anketiranje izvedle tako, da so anketne vprašalnike posredovale naključno 

izbranim obiskovalcem posamezne ambulante, ne glede na težave oziroma potrebe 

anketirane osebe, anketiranci pa so izpolnjene vrnili v skrinjice. Tako smo zagotovili 

anonimnost anketirancev. Vprašalnik je bil razdeljen 300 uporabnikom zdravstvenih 

storitev. Do omenjenega datuma smo prejeli 225 vprašalnikov, kar predstavlja 75 

odstotkov vzorca v raziskavo zajetih anketirancev. 

b) kvalitativni del 

Vzorec predstavlja deset naključno izbranih uporabnikov zdravstvenih storitev, ki 

so dne 20. 6. 2009 obiskali eno izmed zdravstvenih postaj obravnavanega zdravstvenega 

doma. 

6.5 Metode zbiranja podatkov 

a) kvantitativni del 

Podatke smo zbirali z anketnim vprašalnikom, ki smo ga vsebinsko sestavili kot 

nov merski inštrument za ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev v 

zdravstvenih zavodih na primarnem nivoju. Inštrument smo aplicirali na izbranem 

vzorcu uporabnikov zdravstvenih storitev v izbranem zdravstvenem domu. Na osnovi 

teoretičnih spoznanj in EUROPEP inštrumenta smo identificirali naslednje dimenzije 

zadovoljstva: komunikacija in odnos medicinskih sester in zdravnikov ter sistem 

naročanja kot organizacijska oblika dela. Dimenzije pa smo v nadaljevanju » razbili« v 

indikatorje.  

Struktura anketnega vprašalnika: 

Z vprašalnikom zbiramo podatke, ki jih ni mogoče najti v obstoječih virih. Zanj se 

ponavadi odločimo, ko smo prepričani, da o zadevi, ki jo raziskujemo, v javnosti obstaja 

splošno mnenje, ki ga je mogoče zajeti s to metodo. Vprašalniki so najprimernejši, ko je 

večina vprašanj standardiziranih, se pravi so zaprtega tipa (Remenyi idr. 1998 v Tratnik 

2002, 47). 

Za potrebe raziskave smo sestavili vprašalnik, ki predstavlja nov merski inštrument 

za ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev. Obsegal je 41 vprašanj, 

izmed katerih je bilo 34 vprašanj zaprtega tipa z vnaprej pripravljenimi odgovori, ki 

omogočajo večje razlikovanje kot neposredna izbira med da in ne. Uporabljena oblika 

je znana kot petstopenjska Likertova lestvica, pri čemer je 1 pomenila, da se anketiranci 

s trditvijo sploh ne strinjajo; 2, da se s trditvijo strinjajo delno; 3, da se s trditvijo niti 

strinjajo niti ne strinjajo; 4, da se s trditvijo strinjajo pretežno in 5, da se s trditvijo 

popolnoma strinjajo. Stopnjo zadovoljstva z delom zdravstvenega osebja so anketiranci 



Metodologija 

62 

ocenjevali na lestvici od 1 do 5, pri čemer je ocena 1 pomenila popolnoma 

nezadovoljen, ocena 2 nezadovoljen, ocena 3 niti zadovoljen niti nezadovoljen, ocena 4 

zadovoljen in ocena 5 popolnoma zadovoljen.  

V končnem delu vprašalnika smo zastavili tudi nekaj demografskih vprašanj, na 

katera so anketiranci odgovarjali z obkrožanjem vnaprej pripravljenih odgovorov in z 

vpisovanjem ustreznih podatkov.  

Z vprašanjem odprtega tipa smo anketirancem dali možnost, da izrazijo svoje 

mnenje o vprašanjih, za katera niso našli primernega odgovora. Anketni vprašalnik je 

bil anonimen.  

Anketni vprašalnik smo testirali s pomočjo koeficienta α ali Crobmach koeficienta, 

ki predstavlja povprečje vseh možnih ocen zanesljivosti znotraj razdeljenega testa ali 

povprečna skupka testiranj oziroma opazovanj. Zanesljivost vprašalnika je namreč 

odvisna od rezultatov, dobljenih pri testiranju, in ne od njihove interpretacije. Merilni 

inštrument je torej zanesljiv, kadar zagotavlja, da bo isti preiskovanec na enakem ali 

podobnem testu pri naslednjem morebitnem testiranju v enakih okoliščinah dosegel 

enak ali vsaj podoben rezultat. Trdimo lahko, da je vprašalnik zanesljiv, tudi ko je 

skladna njegova struktura – zanesljiv vprašalnik je notranje konsistenten (Bucik 1997). 

Testirali smo vse sklope vprašalnika. Na podlagi rezultata Cronbach11 α 0,929 lahko 

trdimo, da je vprašalnik zanesljiv.  

b) kvalitativni del 

Izvedli smo deset polstrukturiranih intervjujev z naključno izbranimi uporabniki 

zdravstvenih storitev. Vsem izbranim intervjuvancem je bila zagotovljena anonimnost.  

Oblikovali smo naslednja vodilna vprašanja, ki smo jih med samim potekom 

intervjuja dopolnjevali, udeležence pa z podvprašanji spodbujali k sodelovanju. 

− Prosim, opišite situacijo, ko ste bili v vaši zdravstveni postaji najbolj 

zadovoljni oziroma nezadovoljni? 

− Kaj vam je najbolj pomembno, ko ste v zdravstveni postaji? 

− S čim ste zadovoljni – zakaj? 

− Kaj pričakujete od vašega osebnega zdravnika?  

− Ali ste zadovoljni z vašim osebnim zdravnikom in zakaj? 

− Kaj pričakujete od vaše medicinske sestre ? 

− Ali ste zadovoljni z vašo medicinsko sestro in zakaj? 

− Kaj bi spremenili v vaši zdravstveni postaji?  

                                                 
11 Cronbach Alpha je koeficient zanesljivosti merskega inštrumenta. Meri, v kolikšni meri 

različna vprašanja ustrezno merijo izbrani koncept (Kodrič 2005). 
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Intervju smo zapisovali dobesedno. Namen intervjujev je bil ugotoviti, katere 

dimenzije in indikatorje za oceno zadovoljstva izpostavljajo uporabniki zdravstvenih 

storitev.  

6.6 Metode analize podatkov 

Za analizo podatkov smo uporabili različne metode analize podatkov. 

a) kvantitativni del: 

Podatke smo statistično obdelali, analizirali in interpretirali.  

Na osnovi korelacijske matrike smo izvedli faktorsko analizo, s katero smo določili 

faktorje, ki sestavljajo latentno strukturo koncepta zadovoljstva. Faktorski model je bil 

ocenjen s pomočjo:  

− ocene deleža variance proučevanih spremenljivk, pojasnjenega s skupnimi 

faktorji z metodo glavnih osi (principal axis factoring); 

− ocene faktorskih uteži s poševnokotno rotacijo (Oblimin metoda). 

Podatke, zbrane z anketnim vprašalnikom, smo statistično analizirali s pomočjo 

računalniškega programa SPSS. Uporabili smo naslednje statistične metode: 

− povezanost med posameznimi numeričnimi spremenljivkami smo določili s 

Pearsonovim koeficientom korelacije; 

− razliko med aritmetičnima sredinama smo testirali s t-testom za neodvisne 

vzorce; 

− s pomočjo ocene regresijskega modela smo določili variabilnost zadovoljstva 

uporabnikov zdravstvenih storitev. 

b) kvalitativni del: 

Analiza zbranih podatkov je potekala z metodo analize vsebine (Esterby-Smith, 

Thorpe in Lowe 2005, 151), ki smo jo za potrebe te raziskave uporabili prirejeno, to 

pomeni, da smo iskali ključne besede, ki smo jih strnili v dimenzije zadovoljstva. 

Nismo pa izvedli poglobljene vsebinske analize, ampak smo dimenzije in posamezne 

indikatorje primerjali z že razvitimi dimenzijami v anketnem vprašalniku. 
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA KVANTITATIVNEGA DELA 

7.1 Analiza demografskih podatkov 

V vzorec smo zajeli 300 naključno izbranih uporabnikov zdravstvenih storitev 

obravnavanega zdravstvenega doma, ki zajema občine Šmarje pri Jelšah, Rogaška 

Slatina, Kozje, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Rogatec. Vrnjenih je bilo 225 

vprašalnikov, kar predstavlja relativno visok odziv anketiranih. 

Svojo starost je navedlo 224 anketirancev, ki so bili v povprečju stari 46,3 let. Med 

217 odgovori, ki smo jih dobili o spolu, so prevladovale ženske, saj jih je bilo 142 ali 

65,4 odstotkov, moških pa je bilo 75 ali 34,6 odstotkov. 

Podatek o izobrazbi je navedlo 218 anketirancev. Od tega jih je imelo 51 ali 23,4 

odstotkov osnovnošolsko izobrazbo, kar 139 ali 63,8 odstotkov anketirancev je imelo 

srednješolsko izobrazbo, višješolsko izobrazbo je imelo 12 oziroma 5,5 odstotka 

anketiranih, visoko strokovno izobrazbo so imeli štirje anketirani, ker predstavlja 1,8 

odstotka. Univerzitetno izobrazbo ali več je imelo 12 ali 5,5 odstotka anketiranih.  

V raziskavo je bilo vključenih 25 ali 11,1 odstotek anketirancev z območja 

Rogatca, 67 ali 29,8 odstotka anketirancev z območja Rogaške Slatine, 21 ali 9,3 

odstotka anketirancev z območja Bistrice ob Sotli, 30 ali 13,3 odstotka anketirancev z 

območja Podčetrtka, 55 ali 24,4 odstotka anketirancev je bilo z območja Šmarja pri 

Jelšah in 27 ali 12,0 odstotka jih je bilo z območja Kozjega. 

Zanimalo nas je tudi, ali je osebni zdravnik anketiranca koncesionar zasebnik ali je 

zdravnik zaposlen v javnem zavodu. Dobili smo 210 odgovorov, od tega je imelo 43 

oziroma 20,5 odstotka anketirancev osebnega zdravnika zasebnika koncesionarja, 

medtem, ko je imelo 167 anketirancev oziroma 79,5 odstotka vprašanih osebnega 

zdravnika zaposlenega v javnem zavodu. 

Zanimalo nas je, kako pogosto so anketiranci v zadnjem letu uporabljali 

zdravstveno storitev, zato smo jim postavili vprašanje, kako pogosto so v zadnjem letu 

dni obiskali zdravnika oziroma katero koli izmed ambulant. Med njimi je 46 ali 20,8 

odstotkov takšnih, ki vsak mesec obiščejo eno izmed ambulant, največ je takšnih, ki 

prihajajo na tri mesece (77 oziroma 34,8 odstotkov vprašanih). Sledijo anketiranci, ki 

prihajajo na pol leta, le-teh je 62 oziroma 28,1 odstotek, enkrat letno jih ambulanto 

obišče 17 ali 7,7 odstotkov in manj kot enkrat letno 19 ali 8,6 odstotkov. Rezultate 

prikazujemo v grafu 7.1. 
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Graf 7.1 Pogostost obiska  
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Zanimalo nas je tudi, koliko časa anketiranci čakajo na sprejem pri zdravniku. 

Rezultati so razvidni iz grafa 7.2. 

Graf 7.2 Čakanje bolnikov  
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Ugotovili smo, da 80 odstotkov anketirancev čaka na sprejem pri zdravniku manj 

kot 30 minut. 

7.2 Analiza dejavnikov zadovoljstva 

Faktorska analiza je ena izmed metod redukcije in je namenjena iskanju skupnih 

faktorjev, za katere pravimo, da so v ozadju proučevanih spremenljivk. Iščemo torej 

tako imenovane latentne oziroma skrite dejavnike. Faktorska analiza poizkuša 

poenostaviti kompleksnost povezav med množico opazovanih spremenljivk z razkritjem 

skupnih razsežnosti ali faktorjev, ki omogočajo vpogled v osnovno strukturo podatkov 

(Kodrič 2005). S faktorsko analizo analiziramo povezave med spremenljivkami, tako da 

poizkušamo najti novo množico spremenljivk, ki predstavljajo to, kar je skupnega 
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opazovanim spremenljivkam. Cilj naloge je ugotoviti, ali so zveze med opazovanimi 

spremenljivkami pojasnljive z manjšim številom posredno opazovanih spremenljivk ali 

faktorjev.  

Značilnosti faktorskega modela so: 

− skupnih faktorjev ne moremo neposredno meriti (uspešnost, zadovoljstvo, 

sreča …), 

− na merjene spremenljivke vplivajo poleg skupnih faktorjev še specifični 

dejavniki. 

Eden izmed namenov uporabe faktorske analize je seznanitev z medsebojnimi 

odnosi med spremenljivkami pred uporabo ostalih metod multivariatne analize – na 

primer pred uporabo regresijske analize. Informacije o medsebojnih odnosih med 

spremenljivkami ter ocenjene vrednosti faktorjev lahko uporabimo za oblikovanje 

statističnih modelov v nadaljnjih fazah statistične analize. 

V okviru svoje raziskave sem s pomočjo faktorske analize skušala identificirati 

dejavnike zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev.  

Faktorski model je bil ocenjen s pomočjo: 

− ocene deleža variance proučevanih spremenljivk pojasnjenega s skupnimi 

faktorji z metodo glavnih osi (principal axis factoring), 

− ocene faktorskih uteži s poševnokotno rotacijo (Oblimin metoda). 

V prvem poskusu so bile v faktorski model vključene vse trditve iz sklopov, ki so 

se nanašali na odnos uporabnikov zdravstvenih storitev z medicinskimi sestrami in 

zdravniki, njihovo komuniciranje z medicinskimi sestrami in zdravniki ter 

organiziranost dela v javnem zavodu Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah (priloga 2).  

Izredno visoka vrednost KMO statistike ter rezultat Barlettovega preskusa (priloga 

2) kažeta na primernost podatkov za faktorsko analizo. Relativno visoke vrednosti 

komunalitet (priloga 2) kažejo na močan vpliv skupnih faktorjev, kar je mogoče 

ugotoviti tudi na podlagi deleža celotne pojasnjene variabilnosti (s 5 skupnimi faktorji je 

mogoče pojasniti skoraj 70 % celotne variabilnosti vzorca). Izjemno nizko vrednost 

komunalitete (priloga 2) lahko ugotovimo le za trditev 7 iz sklopa, ki se nanaša na 

organiziranost dela. (»Prav je, da zdravnik opravlja hkrati ambulantno delo in delo na 

terenu.«) Zaradi navedenega razloga je bila omenjena trditev izločena iz analize. 

V nadaljevanju je bila izvedena ocenitev modelov s 3, 4 in 5 skupnimi faktorji. Po 

upoštevanju vrste kriterijev primernosti faktorskega modela (vsebinski vidik, delež 

celotne pojasnjene variabilnost ter deleži variabilnosti, pojasnjene s posameznimi 
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faktorji) je bil izbran model s štirimi12 skupnimi faktorji. Začetna rešitev slednjega 

modela je bila rotirana s poševnokotno rotacijo (Oblimin metoda).  

Tabela 7.1 Dejavniki zadovoljstva uporabnikov zdravstvenega doma (matrika 

faktorskih uteži) 

Faktor (dejavnik zadovoljstva) 

Trditev Odnos in 
kom. med. 

sester 

Odnos in 
kom. 

zdravnika 

Nedostop
nost - 
osebja 

Sistem 
naročanj

a 

Medicinske sestre so je pri pogovoru z mano 
odkrite. 

0,88    

Medicinske sestre mi pri svojem delu dajejo 
občutek popolnega zaupanja. 

0,86    

Medicinske sestre mi pri svojem delu dajejo 
občutek natančnosti. 

0,85    

Medicinske sestre se mi vedno posvetijo. 0,84    

Medicinske sestre me obravnavajo enako kot vse 
ostale paciente. 

0,82    

Nazivajo me z gospod oz. gospa – so spoštljive. 0,81    

Medicinske sestre imajo dovolj časa zame. 0,80    

Medicinske sestre pri komunikaciji z mano 
uporabljajo besede, kot so: izvolite, prosim, hvala. 

0,80    

Navodila, ki jih dobim od medicinskih sester so mi 
popolnoma razumljiva. 

0,76    

Pri pogovoru me medicinske sestre upošteva kot 
enakovrednega sogovornika. 

0,74    

Medicinske sestre zaupno ravnajo z mojimi 
zdravstvenimi podatki. 

0,73    

Lahko govorim z zdravnikom po telefonu, ko ga 
potrebujem. 

0,66    

Določene administrativne zahteve (potrdilo, 
recept) lahko uredim po telefonu. 

0,60    

Zdravnik mi pri svojem delu daje občutek 
popolnega zaupanja. 

 0,90   

Zdravnik se mi vedno posveti.  0,87   

Zdravnik ima dovolj časa zame.  0,86   

Zdravnik mi pri svojem delu daje občutek 
natančnosti. 

 0,85   

Zdravnik je pri pogovoru z mano odkrit.  0,81   

Zdravnik me obravnava enako kot vse ostale 
paciente. 

 0,79   

                                                 
12 Kriteriji pri izbiri ustreznega števila faktorjev so bili deleži pojasnjene variance, scree 

diagram, predvsem pa vsebina oziroma vsebinska smiselnost rešitve. 
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Tabela 7.1 – nadaljevanje 

Pri pogovoru me zdravnik upošteva kot 
enakovrednega sogovornika. 

 0,79   

Navodila, ki jih dobim od zdravnika so mi 
popolnoma razumljiva. 

 0,78   

Naziva me z gospod oz. gospa – je spoštljiv.  0,77   

Zdravnik zaupno ravna z mojimi zdravstvenimi 
podatki. 

 0,66   

Zdravnik pri komunikaciji z mano uporablja 
besede, kot so: izvolite, prosim, hvala. 

 0,66   

Zdravnik je pri pogovoru z mano osoren.   0,87  

Medicinska sestra je pri pogovoru z mano osorna.   0,86  

Medicinske sestre so pri pogovoru z mano 
vzvišene. 

  0,85  

Zdravnik je pri pogovoru z mano vzvišen.   0,84  

Lahko se dogovorim za uro pregleda, ki mi 
ustreza. 

   0,83 

Zaposleni se trudijo, da ne čakam po nepotrebnem.    0,79 

Predhodno naročanje na obisk v ambulanti mi 
ustreza. 

   0,78 

Ob dogovorjeni uri sem na vrsti pri zdravniku.    0,78 

Cronbach's Alpha 0,945 0,948 0,909 0,876 
 

Na osnovi končne (rotirane) rešitve faktorskega modela, ki je prikazana v zgornji 

tabeli, lahko sklepamo, da je zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenega doma mogoče 

pojasniti z naslednjimi dejavniki: 

− odnos in komunikacija medicinskih sester z uporabniki, 

− odnos in komunikacija zdravnika z uporabniki, 

− nedostopnost - vzvišenost medicinskih sester in zdravnikov in  

− sistem naročanja kot organizacijski model. 

S pomočjo prvega faktorja (odnos in komunikacija medicinskih sester) lahko 

pojasnimo skoraj 44 % celotne variabilnosti vzorca, z vsemi štirimi skupnimi faktorji pa 

približno 67 % variabilnosti (priloga 3).  

Izhajajoč iz dejstva, da s štirimi faktorji lahko pojasnimo več kot 60 % 

variabilnosti, je to kazalnik, da smo identificirali res pomembne dejavnike, ki vplivajo 

na zadovoljstvo, zato je pomembno, da bi te dejavnike še veljajo spremljati in jim 

posvečati čim več pozornosti.  

Naše ugotovitve se skladajo z ugotovitvami Uletove (2006, 16), ki pravi, da je 

komuniciranje osrednji koncept, o katerem bolniki razpravljajo, kadar govorijo o 

zadovoljstvu z zdravstvenimi institucijami in zdravstvenimi delavci. Navaja: »Večina 
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bolnikov v raziskavi v Avstraliji, o kateri poroča znana avstralska sociologinja zdravja 

Deborah Lupton, je imela pripravljenost zdravnikov in medicinskih sester, da »si 

vzamejo čas za mene in se pogovorijo o mojem problemu« za najpomembnejšo lastnost 

dobrih zdravstvenih delavcev, bolj pomembno celo kot strokovno znanje.« Avtorica 

razlaga, da so do podobnih ugotovitev prišli tudi v raziskavi »Komuniciranje med 

bolniki in zdravniki«, ki so jo opravili med člani Društva pljučnih bolnikov Slovenije. 

Poudarja, da se anketiranci, vključeni v raziskavo, tako rekoč enoglasno strinjajo s 

trditvijo: »Pomembno je, da je odnos med bolnikom in zdravnikom topel in prisrčen, 

ker to zelo vpliva na razbremenitev bolnika.«  

Godec (2008, 76) v okviru raziskave »Zadovoljstvo krvodajalcev kot kazalnik 

kakovosti« ugotavlja, da sta oba proučevana dejavnika, tako organizacija dela kot odnos 

zaposlenih do krvodajalcev, približno enakomerno zastopana, vendar pa poudarja, da je 

kot kazalnik zadovoljstva odnos zaposlenih vedno na prvem mestu, pred organizacijo 

dela.  

Visoke vrednosti koeficienta zanesljivosti Cronbach Alpha (zgornja tabela) kažejo 

na zanesljivost merskega inštrumenta.  

Na osnovi prikazane faktorske rešitve so bile ocenjene vrednosti faktorjev z metodo 

regresijske analize z namenom analize njihovega vpliva na splošno zadovoljstvo 

uporabnikov v naslednjem koraku analize.  

7.3 Analiza povezav med posameznimi spremenljivkami 

Angleški matematik Karl Pearson je oblikoval računski postopek za računanje 

korelacije, zato po njem imenujemo enega izmed koeficientov korelacije: Pearsonov 

koeficient. Za ta postopek računanja morajo biti zadovoljeni naslednji pogoji: 

− vrednosti v obeh spremenljivkah morajo biti številčne oziroma morajo biti vsaj 

na intervalni lestvici, 

− število podatkov mora biti vsaj 30, 

− porazdelitve v spremenljivkah morajo biti simetrične, 

− povezanost spremenljivk mora biti linearna. 

Pearsonov koeficient korelacije je edini med koeficienti, ki se ga lahko uporabi v 

nadaljnjih statističnih procedurah (Knežević 2004, 116). 

7.3.1 Analiza povezav nekaterih demografskih podatkov z neodvisnimi in 

odvisno spremenljivko 

Najprej nas je zanimalo, ali se starost anketirancev in njihova izobrazba povezujeta 

z odvisno in neodvisnimi spremenljivkami. Ugotovili smo, da se izobrazba anketirancev 

v nobenem primeru ne povezuje z neodvisnimi in odvisno spremenljivko, medtem ko 
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med starostjo ter neodvisnimi in odvisno spremenljivko obstaja pozitivna povezanost, 

kar prikazujemo v tabeli 7.2. 
 

 

Tabela 7.2 Povezanost med starostjo in neodvisnimi ter odvisno spremenljivko 

Spremenljivka Starost 

Odnos in komuniciranje medicinskih sester (F1) 0,321** 

Odnos in komuniciranje zdravnikov (F2) 0,127 

 Nedostopnost oz. vzvišenost osebja (F3) -0,061 

Sistem naročanja (F4) 0,332** 

Zadovoljstvo uporabnikov (ZAD_UP) 0,232** 

*p=<0,05; **p=<0,01. 

Iz tabele je razvidno, da starejši anketiranci bolj pogosto pozitivno ocenjujejo 

Odnos in komuniciranje medicinskih sester (F1), sistem naročanja (F4) in Zadovoljstvo 

uporabnikov (ZAD_UP) kot mlajši anketiranci. 

7.3.2 Analiza povezav med neodvisnimi in odvisno spremenljivko 

Opravili smo tudi korelacijsko analizo med neodvisnimi in odvisno spremenljivko. 

Ugotovili smo, da med njimi obstaja statistično značilna pozitivna povezanost. 

Rezultate prikazujemo v tabeli 7.4 

 

Tabela 7.3 Povezanost med neodvisnimi in odvisno spremenljivko 

Spremenljivke ZAD_UP F1 F2 F3 F4 

Zadovoljstvo uporabnikov (ZAD_UP) 1     

Odnos in komuniciranje medicinskih 
sester (F1) 

0,561** 1    

Odnos in komuniciranje 
zdravnikov(F2) 

0,692** 0,522** 1   

Vzvišenost osebja (F3)  -0,132 -0,188** -0,151* 1  

Sistem naročanja (F4)  0,552**  0,598**  0,389**  -0,135 1 
** p=<0,01. 

Ugotavljamo, da tisti anketiranci, ki pogosteje pozitivno ocenjujejo zadovoljstvo 

uporabnikov (ZAD_UP), pogosteje pozitivno ocenjujejo tudi odnos in komuniciranje 

medicinskih sester (F1), odnos in komuniciranje zdravnikov (F2) ter sistem naročanja 

kot organizacijski model (F4). Ugotovili smo, da tisti anketiranci, ki pogosteje pozitivno 

ocenjujejo odnos in komuniciranje medicinskih sester (F1), tudi pogosteje pozitivno 

ocenjujejo odnos in komuniciranje zdravnikov (F2), istem naročanja kot organizacijski 

model (F4) ter manj pogosto poročajo o nedostopnosti oziroma vzvišenosti osebja. Prav 
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tako smo ugotovili, da tisti anketiranci, ki pozitivno poročajo o odnosu in komunikaciji 

zdravnikov (F2), bolj pogosto pozitivno poročajo o sistemu naročanja kot 

organizacijskem modelu ter manj pogosto poročajo o nedostopnosti oziroma vzvišenosti 

osebja (F3) do njih. 

7.4 Ugotavljanje statistično pomembnih razlik  

Kadar želimo raziskati, ali obstajajo razlike med aritmetičnima sredinama, ki sta ju 

v neki spremenljivki dosegli dve različni skupini, ki sta medsebojno neodvisni, 

uporabimo zelo priljubljen t-test za neodvisne vzorce. Kadar pravimo neodvisne, 

mislimo, da skupine niso medsebojno v nekih odnosih na ta ali oni način. Vsi statistični 

testi imajo v svojem temelju neko predpostavko, ki je v osnovi uporabe testa. Takšna je 

predpostavka pri t-testu, da je variabilnost v obeh vzorcih enaka. To je tako imenovana 

predpostavka o homogenosti varianc (Knežević 2004, 187).  

Zanimalo nas je, ali obstajajo statistično pomembne razlike med neodvisnimi in 

odvisno spremenljivko glede na spol in glede na to, ali je izbrani zdravnik anketirancev 

zasebnik koncesionar ali ni. 

Značilne razlike med moškimi in ženskami nastopajo pri oceni vzvišenost oziroma 

neprimerno vedenje osebja, pri čimer so moški v povprečju bolj kritično ocenjevali 

vedenje medicinskih sester in zdravnikov kot ženske (priloga 4). Pri ostalih dejavnikih 

ni mogoče potrditi značilnih razlik pri zadovoljivi stopnji tveganja (α<=0,05). 

Prav tako je ocena vzvišenosti oziroma neprimernega vedenja edini dejavnik, pri 

katerem nastopajo razlike med zdravniki v javnih zavodih oziroma zasebnikih-

koncesionarjih (priloga 5). Pri slednjih naj bi bilo neprimernega vedenja oziroma 

vzvišenosti medicinskega osebja relativno manj. 

Analiza variance je v statistiki zbirka statističnih modelov in z njimi povezanih 

postopkov, s katerimi skupno varianco med množicami podatkov razcepimo na 

posamezne komponente ter s pomočjo le-te analiziramo odvisnost med pojavi (Kodrič 

2005). 

S pomočjo analize variance smo ugotavljali, ali obstajajo statistično pomembne 

razlike med neodvisnimi in odvisno spremenljivko glede na pogostost obiska zdravnika 

oziroma ambulante. 

Ugotovili smo, da obstajajo statistično pomembne razlike samo pri dejavniku – 

sistem naročanja kot organizacijski model (priloga 6). Relativno višje ocene glede 

dejavnika so navajali anketiranci, ki pogosteje obiskujejo zdravstveni dom (vsak mesec 

oziroma na tri mesece). Nasprotno so relativno najnižje ocene tega dejavnika navajali 

anketiranci, ki obiskujejo zdravnika manj kot enkrat letno. 

Prav tako smo s pomočjo analize variance ugotavljali, ali obstajajo statistično 

pomembne razlike med neodvisnimi in odvisno spremenljivko glede na to, kako dolgo 

anketirani uporabniki zdravstvenih storitev čakajo na sprejem pri zdravniku (priloga 7). 
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Z izjemo dejavnika vzvišenost oziroma nedostopnost osebja lahko tako pri oceni 

zadovoljstva kakor pri ostalih treh dejavnikih (odnos in komunikacija medicinskih 

sester, odnos in komunikacija zdravnikov ter sistem naročanja kot organizacijski model) 

ugotovimo značilne razlike med posameznimi skupinami anketiranih uporabnikov 

zdravstvenih storitev. Ugotovili smo, da so tisti uporabniki zdravstvenih storitev, ki so 

sprejeti k zdravniku ob naročeni uri in čakajo relativno malo (manj kot 15 minut), 

relativno bolje ocenili svoje zadovoljstvo kot tudi odnos in komunikacijo zdravnikov, 

odnos in komunikacijo medicinskih sester kot tudi sistem naročanja kot organizacijski 

model. Nasprotno so anketirani uporabniki zdravstvenih storitev, ki relativno dolgo 

čakajo, relativno slabše ocenili vse dejavnike kot tudi svoje zadovoljstvo. To nakazuje 

na dejstvo, da je čas čakanja na sprejem k zdravniku tudi pomemben dejavnik 

zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev v obravnavanem zdravstvenem domu.  

7.5 Analiza vpliva dejavnikov zadovoljstva 

Regresijska analiza je statistična metoda, ki pomaga analizirati odnos med odvisno 

spremenljivko in eno ali več neodvisnimi spremenljivkami. Poleg opisne vloge ima 

regresijska analiza tudi napovedovalno vlogo, ko iz sprejetja modela in ocen njihovih 

parametrov lahko iz vrednosti neodvisnih spremenljivk napovemo vrednost odvisne 

spremenljivke (Košmelj in Rovan 2003). 

Iz vsebinske zveze med pojavi je možno ugotoviti tudi vzročno posledično obliko 

povezanosti. Če lahko enega od pojavov, ki smo ga označili z x, opredelimo kot vzrok, 

drugega, ki smo ga označili z y, pa kot posledico, potem govorimo o regresijskem 

modelu in regresijski analizi. Pri regresijski analizi proučujemo odvisnost enega pojava 

od drugega (Seljak 2001, 185). 

V predhodni analizi smo ugotovili, da je zadovoljstvo uporabnikov mogoče 

pojasniti z naslednjimi dejavniki: 

− odnos in komunikacija medicinskih sester z uporabniki, 

− odnos in komunikacija zdravnika z uporabniki, 

− vzvišenost oziroma nedostopnost medicinskih sester in zdravnika ter 

− sistem naročanja in 

− čas čakanja. 

Z namenom analize pomena posameznih dejavnikov za zadovoljstvo uporabnikov 

smo v nadaljevanju raziskave uporabili multiplo regresijsko analizo. Ob tem smo 

predpostavili, da med odvisno spremenljivko (zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih 

storitev) in neodvisnimi spremenljivkami (odnos in komunikacija medicinskih sester, 

odnos in komunikacija zdravnika, vzvišenost ter sistem naročanja) obstaja linearna 

povezanost. Splošno enačbo linearnega regresijskega modela lahko napišemo v 

naslednji obliki: 
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1 1 2 2 ...i k k iy x x xα β β β ε= + + + + + ,  

pri čemer je α  regresijska konstanta, ,1β ....2β  pa so parcialni regresijski 

koeficienti. Parcialni regresijski koeficienti povedo, za koliko enot se v povprečju 

spremeni odvisna spremenljivka, če se izbrana neodvisna spremenljivka poveča za eno 

enoto, vse ostale spremenljivke pa ob tem ostanejo nespremenjene. Praviloma ne 

poznamo dejanskih razmer v populaciji, zato ocenimo parametre regresijske funkcije na 

podlagi vzorčnih podatkov. 

Na podlagi samih vrednosti oziroma ocen parcialnih regresijskih koeficientov ni 

mogoče oceniti, kateri dejavnik pomembneje vpliva na odvisno spremenljivko. V 

kolikor želimo ugotoviti relativni pomen posameznega dejavnika (neodvisne 

spremenljivke), je treba uporabiti standardizirane parcialne regresijske koeficiente (Hair 

2006, 225). Ti izkazujejo povprečno spremembo odvisne spremenljivke, izraženo v 

standardnih odklonih, če se posamezna neodvisna spremenljivka poveča za en 

standardni odklon, vse ostale pa ostanejo nespremenjene. 

Na podlagi rezultatov faktorske analize (ocene faktorjev) je bila ocenjena enačba 

regresijske hiper ravnine v naslednji obliki: 

ZADOVOLJSTVO´´=a+b1OKS+b2OKZ +b3NEDOSTOP+b4NAROCANJE+ 

b5CAKANJE_DN 

kjer pomeni: 

a: ocena regresijske konstante, 
b1, b2, b3, b4,: ocene regresijskih koeficientov, 
ZADOVOLJSTVO: kazalec zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev, 
OKS: dejavnik odnos in komunikacija medicinskih sester z uporabniki, 
OKZ: dejavnik odnos in komunikacija zdravnika z uporabniki, 
NEDOSTOP: vzvišenost oziroma nedostopnost medicinskih sester in zdravnikov ter 
NAROCANJE: sistem naročanja, 
CAKANJE_DN: neprava spremenljivka, ki ima vrednost 0, v kolikor je pacient sprejet ob 
dogovorjeni uri oziroma čaka kvečjemu 15 minut ter vrednost 1, v kolikor pacient čaka več 
kot 15 minut. 

Na podlagi ocene regresijskega modela (priloga 8) lahko vidimo, da je mogoče s 

predpostavljenimi dejavniki pojasniti skoraj 60 % variabilnosti zadovoljstva 

uporabnikov, kar je vsekakor zadovoljiva vrednost. Na podlagi ocen parcialnih 

regresijskih koeficientov oziroma preskusov neodvisnosti (priloga 8) je razvidno, da za 

dejavnik nedostopnosti oziroma vzvišenosti medicinskih sester in zdravnikov ni mogoče 

potrditi značilnega vpliva na zadovoljstvo uporabnikov. Ostali trije predpostavljeni 

dejavniki, odnos in komunikacija medicinskih sester, odnos in komunikacija zdravnikov 

ter sistem naročanja kot organizacijski model, značilno pozitivno vplivajo na 

zadovoljstvo uporabnikov (α<0,05). Višja raven odnosa in komunikacije medicinskih 

sester, višja raven odnosa in komunikacije zdravnika oziroma bolj urejen in organiziran 
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sistem naročanja se odražajo v višji povprečni oceni zadovoljstva uporabnikov. 

Dejavnik, ali je pacient čakal dlje od 15 minut na sprejem k zdravniku, pa značilno 

negativno vpliva na stopnjo zadovoljstva. 

Glede na ugotovljeni neznačilen vpliv dejavnika vzvišenosti oziroma nedostopnosti 

zdravstvenega osebja je bil le-ta izključen iz regresijskega modela.  

Ob ponovni oceni regresijskega modela z vključenimi 4 dejavniki zadovoljstva 

uporabnikov (priloga 9) je razvidno, da se vrednost popravljenega determinacijskega 

koeficienta praktično ni spremenila, vse 4 ocene parcialnih regresijskih koeficientov pa 

so ostale statistično značilne (α<0,05). 

Na podlagi ocen standardiziranih parcialnih regresijskih koeficientov (priloga 9) je 

razvidno, da gre največji pomen za zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev 

pripisati odnosu in komunikaciji zdravnika (standardizirani parcialni regresijski 

koeficient =0,503). Naslednji dejavnik po pomenu je ustrezna organiziranost ter 

urejenost sistema naročanja (standardizirani parcialni regresijski koeficient =0,234). 

Relativno najšibkejši vpliv lahko ugotovimo za dejavnik odnos in komunikacija 

medicinskih sester (standardizirani parcialni regresijski koeficient =0,138) oziroma 

dejavnik čakanja (standardizirani parcialni regresijski koeficient =-0,138). 

Vse neodvisne in odvisno spremenljivko prikazujemo v sliki 7.1 

Slika 7.1 Neodvisne spremenljivke in odvisna spremenljivka 

 

Odnos in 
komuniciranje 

med. sester  
(F1) 

Odnos in 
komuniciranje 

zdravnikov 
(F2) 

komuniciranje 

Sistem naročanja 
(F3) 

Zadovoljstvo uporabnikov (ZAD_UP) 

Čas čakanja 
(F4) 

0,138 
0,503 0,234 

-0,138 
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8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA KVALITATIVNEGA DELA 

Ker so bili rezultati kvantitativnega dela raziskave v izbranem zdravstvenem domu 

zelo visoki in so uporabniki izrazili visoko zadovoljstvo, smo preverili »pravilnost« 

izbire dimenzij in indikatorjev zadovoljstva tudi s kvalitativno analizo. Knjiga pritožb 

nam ni koristila, saj pritožb ni vpisanih. Na osnovi analize intervjujev, to je 

identificiranja ključnih besed, smo oblikovali dimenzije. Le-te so 'kompleksnejše' in jih 

razumemo kot neposredno nemerljive. Zato smo v nadaljevanju po enaki metodi – torej 

po ključnih besedah – oblikovali indikatorje – spremenljivke, s katerimi bi dimenzije 

lahko merili. V intervjujih so se izkristalizirale štiri dimenzije: 

− čas, 

− osebnostne lastnosti zdravnikov in medicinskih sester, 

− strokovnost, 

− spoštljiv odnos. 

8.1 Čas 

Dimenzijo čas sestavljajo naslednji indikatorji: 

− naročanje po telefonu, 

− čakanje v čakalnici, 

− čas, ki ga zdravnik posveti uporabniku zdravstvenih storitev (biti v ambulanti 

pri osebnem zdravniku). 

Za dimenzijo čas je značilno kompleksno razumevanje časa. Uporabnik 

zdravstvenih storitev C namreč pravi: »Najbolj mi je bilo všeč, ko nisem dolgo čakal, 

zgodilo se mi je, da sem prišel v čakalnico točno ob uri, ki mi jo je dala sestra, in me je 

ta takoj poklicala naprej. To mi je bilo zelo všeč, kajti le tako ima naročanje na uro 

smisel.« Uporabnik G poudarja, da mu je najbolj pomembno, da mu ni treba dolgo 

čakati: »Res ne morem dolgo sedeti…pa še sosed me pripelje, ta me pa res ne more 

čakati.« Uporabniku A je najpomembneje, da ga zdravnik posluša in se mu posveti: »Da 

ima cajt (čas) zame, da bi ji povedala vse, kar me teži …«. Uporabnik J poudarja: 

»Želim malo več časa s strani zdravnice, da bi bila malo manj obremenjena s telefonom 

in papirji, ko sem jaz pri njej.«  

Čas lahko razumemo kot generično dimenzijo sodobnega življenja. Za 'vse' 

(n)imamo čas. Hkrati pa je čas čakanja v ambulanti tudi specifičen, saj je povezan s 

tistimi, ki uporabnika pripeljejo oziroma spremljajo v zdravstveno institucijo, torej se 

čas spremeni iz individualne v kolektivno dimenzijo. 

V anketnem vprašalniku smo času posvetili precejšnjo pozornost. Sedem vprašanj 

se je nanašalo na čas in merjenje zadovoljstva z različnimi spremenljivkami, ki čas 

sestavljajo, tudi sistem naročanja in čas čakanja.  
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Anketirance smo spraševali, ali ima zdravnik oziroma medicinska sestra dovolj 

časa zanje in če se jim ob tem posveti. Zanimalo nas je tudi, ali uporabnikom 

zdravstvenih storitev ustreza predhodno naročanje obiska v ambulanti, ali se lahko 

dogovorijo za uro pregleda in če so ob dogovorjeni uri zares na vrsti pri osebnemu 

zdravniku. V enem izmed vprašanj so uporabniki opredeljevali čas čakanja na sprejem k 

osebnemu zdravniku, ali je ta daljši in koliko od dogovorjene ure, ali je dejansko vezan 

na sprejem ob dogovorjeni uri.  

Za zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev je pomembnejši čas, ki jim ga 

posveti osebni zdravnik in ga preživijo v ordinaciji, kot pa čas čakanja na sprejem k 

zdravniku. »Čas trajanja posveta je eden najboljših kazalcev kakovosti dela zdravnika 

družinske medicine in ima neposreden vpliv na zadovoljstvo bolnika,« navaja Vatovec-

Progar (1995, 38). Demšarjeva (995, 45) ugotavlja, da so najpogostejše pritožbe vezane: 

»Zdravnik me ni poslušal, zdravnik mi je namenil premalo časa, zdravnik mi ni pustil 

do besede, zdravnik mi ni naredil nobenih preiskav.«  

Kot glavni vzrok za nezadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev se na četrto 

mesto postavlja nepotrebno čakanje v čakalnici, Slovenci pa na prvo mesto 

nezadovoljstva postavljajo čakalne dobe, te se pojavijo pri preiskavah, za katere so 

potrebna velika vlaganja v opremo in kadre in zato ni mogoče takoj zagotoviti 

zadostnega števila diagnostičnih mest, in za operacije, ki jih je možno odložiti, če ni 

dovolj sredstev (Keber idr. 2003, 145). 

Uveljavitev standarda čim krajšega časa čakanja je za uporabnike zdravstvenih 

storitev dejansko pridobitev, kajti predvideva povprečno največ 20 min. čakanja pred 

ambulantami osebnega zdravnika, več prostega časa, predvidljivo načrtovanje tako 

prostega kot službenega časa, večje zadovoljstvo in zaupanje v zdravstveni tim ter s tem 

povezano boljše sodelovanje v procesu zdravljenja (ZZZS 2007). 

Ugotavljamo, da je dimenzija čas pomembna za uporabnike zdravstvenih storitev in 

da je v anketnem vprašalniku ustrezno zastopana. 

8.2 Osebnostne lastnosti zdravnikov in medicinskih sester 

Dimenzijo osebnostne lastnosti zdravnikov in medicinskih sester sestavljajo 

naslednji indikatorji: 

− prijaznost, 

− komunikativnost, 

− nasmejanost, 

− neprijaznost, 

− osornost. 
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Iz ugotovljenih indikatorjev je razvidno, da zadovoljstvo z medicinsko sestro in 

zdravnikom temelji tudi na njunih osebnostnih lastnostih.13 Predvsem od medicinske 

sestre, tako osebe A, C, D, E, F, pričakujejo »prijaznost«, kot pravi oseba C: »Da je 

prijazna, to pomeni, da se včasih tudi nasmeji, da me potolaži, ko vidi, da sem čisto na 

psu.« Oseba D: »Da je prijazna, da mi pomaga pri vstajanju in obuvanju.« Oseba G 

pričakuje, da bo prijazna, nasmejana, ker imam z njo prvi stik, oseba H, pa se »boji« 

kislega »frisa« medicinske sestre. 

Oseba E je načeloma nezadovoljna, meni, da so sestre osorne in neprijazne. Oseba 

B izraža svoje zadovoljstvo s prijaznostjo zaposlenih, pravi: »To, da so nasmejane, da 

ne gledajo grdo, da niso nasajene, da jih potem ne upaš nič vprašati, pa saj vete, da se ne 

zderavajo.«  

Navedbe v raziskavi odražajo visoka pričakovanja v odnosu do osebnostnih 

lastnosti medicinskih sester in zdravnikov. Predvsem medicinske sestre, ki predstavljajo 

prvi kontakt v zdravstveni inštituciji, naj bi bile pozitivne osebnosti, vedno dobre volje, 

nasmejane, predvsem pripravljene vedno pomagati, kar pa je absolutno povezano z 

naravo dela medicinskih sester in zdravnikov.  

Ugotavljamo, da je komunikacija eden izmed pomembnih indikatorjev zadovoljstva 

uporabnikov zdravstvenih storitev tako z medicinsko sestro kot zdravnikom. Oseba J 

pravi: »Želim človeško besedo, da zdravnik ni vzvišen, da ni slabe volje, da se ne drži 

grdo..da je človeški, da mu upam povedati svoje težave.« Oseba I izraža svoje 

nezadovoljstvo, kajti meni, da se ji zdravnik premalo posveti: »Se premalo pogovarja z 

menoj, imam občutek, kot da mi ne verjame, kar mu povem, kot da simuliram.«  

»Lepa beseda, včasih je to več vredno kot ne vem kaj,« pravi oseba B. Osebe A, B, 

C, D, E navajajo, da predvsem želijo, da jih zdravnik posluša. 

Tudi Boben-Bardutzky (2001, 127) ugotavlja, da če bomo ljudi poslušali, jim bomo 

s tem omogočili boljši občutek obvladovanja situacije (življenja, bolezni). Pravi, da 

poslušanje še ni strinjanje, poslušanje je znak upoštevanja in sprejemanja sogovornika. 

To pa se sklada z našo tezo, da zadovoljstvo s komunikacijo implicitno prispeva k 

učinkom zdravljenja.  

Različni avtorji (Švab idr. 1995, 6) ugotavljajo, da če zdravniki želijo celostno 

obravnavati posameznega človeka, ki se je zatekel k njim po pomoč, potem se morajo 

znati z njimi pogovarjati. Navajajo, da je veščina pogovarjanja ena najbolj zahtevnih v 

medicini, pa tudi najmanj cenjenih v medicinskih krogih, saj jim je mar le za visoko 

tehnologijo, hkrati pa gre za veščino, ki jo najpogosteje potrebujemo. 

                                                 
13 Uporabljamo izraz osebnostne lastnosti, s katerimi želimo poudariti, da so to tiste 

elementi oz. indikatorji, na katere lahko vpliva posameznik sam, so pa pridobljene tudi v 
poklicu. V psihološke vidike tega pojma ne zahajamo. 



Rezultati in interpretacija kvalitativnega dela  

80 

Slabo sporazumevanje in neupoštevanje bolnikovih stališč sta vzroka v večini 

pritožb in tožb v medicinski stroki. Delež zdravstvenih napak se lahko zmanjša z 

uporabo k bolniku usmerjenega pristopa. Raziskava 227 tožb angleških zdravnikov je 

pokazala, da je bila večina bolnikov ali njihovih svojcev nezadovoljnih z načinom in 

jasnostjo razlage, ki so je bili deležni od zdravnika in z neprimernim odnosom po 

storjeni napaki, poudarja Vodopivec-Jamšek (2002, 70).  

Iz ugotovljenih indikatorjev je razvidno, da komunikacija, ki smo jo analizirali tudi 

s pomočjo kvantitativne analize, pomembno vpliva na zadovoljstvo uporabnikov 

zdravstvenih storitev, pa tudi osebnostne lastnosti tako zdravnikov kot medicinskih 

sester, česar pa s pomočjo kvantitativne analize nismo analizirali. V anketnem 

vprašalniku smo komunikaciji posvetili osem vprašanj, ki pa se razlikujejo od z 

intervjuji ugotovljenimi indikatorji, to sta prijaznost in nasmejanost. Predlagamo, da bi 

bilo v nadaljevanju potrebno anketni vprašalnik dopolniti tako, da bi spraševali tudi po 

teh dimenzijah osebnostnih lastnostih tako zdravnikov kot medicinskih sester, saj so jih 

intervjuvanci v kvalitativnem delu raziskave izpostavljali kot silno pomembne. 

8.3 Strokovnost 

Strokovnost se v intervjujih ni izkazala kot večplastna. Kljub spodbujanju 

udeležencev v raziskavi, da pojasnijo, kaj pod strokovnost razumejo, so ostajali na 

'površini' izraza, torej na vidnih sestavinah, kot npr. poslati nekoga v laboratorij ali pa 

predpisati zdravila. S pomočjo kvalitativne analize lahko iz ugotovljenega indikatorja 

zadovoljstva na področju strokovnosti predvsem zdravnikov razberemo, da uporabniki 

pričakujejo, da jim napiše »prava« zdravila, ki bodo pomagala, kot navajajo osebe B, C, 

G. Oseba H pričakuje: »Točno diagnozo, da mi morebiti preventivno ugotovi kakšno 

stvar ter da mi zagotovi vse pravice, ki mi pripadajo in mi jih pomaga tudi uresničiti.«  

»Pričakujem, da me bo obravnaval kot celoto, da mi bo nudil vse potrebne 

preiskave, da bo ugotovil vzrok bolezni, da me bo poslal v laboratorij, na rentgen in, če 

bo potrebno, k specialistu,« pravi oseba A. Oseba I strokovnost povezuje s temeljitim 

zdravniškim pregledom, natančnostjo ter napotitvijo na nadaljnje preiskave, če je to 

potrebno. Večina intervjuvancev pa pričakuje tako od zdravnika kot medicinskih sester 

navodila, kako pravilno jemati zdravila, kako se naročiti pri specialistu, kako se 

prehranjevati. 

Uporabniki zdravstvenih storitev na splošno pričakujejo, da so zaposleni ustrezno 

izobraženi, kot navaja oseba J. »Da medicinske sestre lepo dajo injekcije, ne da mi 

odpade pol riti,« pravi oseba D.  

Pričakovanja uporabnikov zdravstvenih storitev na področju zdravnikove 

strokovnosti, pa tudi strokovnosti medicinske sestre, zajemajo predvsem zdravstveno in 

svetovalno komponento. V prvi vrsti naj bosta najprej kompetentna na svojem lastnem 
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strokovnem področju oziroma naj le-to zdravnik nadgradi z napotitvijo k specialistu na 

sekundarni nivo. 

S pomočjo anketnega vprašalnika nismo spraševali o zadovoljstvu, povezanem s 

strokovnostjo zaposlenih v obravnavanem zdravstvenem domu, tako da te dimenzije v 

kvantitativnem delu raziskave nismo obravnavali. Zato predlagamo, da se anketni 

vprašalnik dopolni tudi s to dimenzijo. Posebej želimo izpostaviti pomen proučevanja 

zaznavanja strokovnosti medicinskih delavcev, kot ga vidijo uporabniki, saj se je 

nedavno, sicer v 'aferi' v časopisih (Mi. Z. 2009), izkazalo, da le malo Slovencev išče 

drugo mnenje preko zasebne firme, ki jo je sicer financirala zavarovalnica. Oblikovanje 

kazalnikov strokovnosti pa je zagotovo zahteven projekt.  

8.4 Spoštljiv odnos 

Iz ugotovljene dimenzije kvalitativne raziskave je razvidno, da zadovoljstvo z 

odnosom temelji na pričakovanju spoštljivega odnosa tako medicinskih sester kot 

zdravnikov do uporabnikov zdravstvenih storitev. 

Oseba G pravi: »Do mene imajo vsi lep spoštljiv odnos, tako kot jaz do njih, vsi se 

z menoj lepo pogovarjajo in prisluhnejo mojim težavam.« »Pomembno mi je, da me 

sestra lepo sprejme, da sem lepo sprejeta še preden grem k zdravniku, da je sestra do 

mene spoštljiva,« navaja oseba B. »Pomembno mi je, da me pozdravijo, da imam 

občutek, da jim ni vseeno zame,« meni oseba C. 

Oseba B je zadovoljna s spoštljivim odnosom, saj kot razlaga, dobi vedno prave 

napotke. »Do mene so res v redu, nimam kaj reči,« zaključuje oseba A.  

Zaključimo lahko, da je zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev visoko, če 

imajo tako zdravniki kot medicinske sestre spoštljiv odnos do uporabnikov zdravstvenih 

storitev.  

Ta dejavnik smo v desetih vprašanjih obravnavali tudi v kvantitativnem delu 

raziskave, kjer smo zajeli »spoštljiv odnos« in »spoštljivo komunikacijo«. Kljub vsemu, 

bi bilo dobro razmisliti, kako spoštljivost meriti. Lahko ostane kot indikator, verjetno pa 

ima več načinov 'izkazovanja', kar bi veljalo pridobiti z dodatnimi intervjuji.  
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9 UGOTOVITVE  

9.1 Ugotovitve - rezultati proučevane organizacije 

Ključne ugotovitve raziskave so: 

− V kvantitativnem delu raziskave smo s pomočjo faktorske analize ugotovili, da 

obstajajo določeni skupni dejavniki (faktorji), s katerimi je mogoče pojasniti 

dejavnike zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev.  

S štirimi skupnimi dejavniki smo pojasnili 67 % celotne variabilnosti v vzorcu. 

Ocena faktorskih uteži na prvem skupnem faktorju pokaže največje uteži pri 

dejavnikih: »medicinske sestre so pri pogovoru z mano odkrite« in 

»medicinske sestre mi pri svojem delu dajejo občutek popolnega zaupanja«. To 

sta predvsem dejavnika komunikacije in odnosa medicinskih sester, zato ju 

imenujemo Odnos in komunikacija medicinskih sester. Ocena faktorskih uteži 

na drugem faktorju pokaže najvišje uteži pri dejavnikih; »zdravnik se mi vedno 

posveti, zdravnik ima dovolj časa zame«. To sta dejavnika odnosa in 

komunikacije zdravnikov, zato ju imenujemo Odnos in komunikacija 

zdravnikov. Ocena faktorskih uteži na tretjem faktorju pokaže najvišje uteži pri 

dejavnikih: »zdravnik je pri pogovoru z mano osoren, medicinska sestra je pri 

pogovoru z mano osorna«, kar sta dejavnika negativnega odnosa in 

komunikacije tako medicinskih sester kot zdravnikov, zato ta dejavnika 

imenujemo Vzvišenost oziroma nedostopnost osebja. Ocena faktorskih uteži na 

četrtem skupnem faktorju pokaže največje uteži pri dejavnikih; »lahko se 

dogovorim za uro pregleda, ki mi ustreza, zaposleni se trudijo, da ne čakam po 

nepotrebnem«. Gre za organizacijska dejavnika, zato ju imenujemo Sistem 

naročanja kot organizacijska oblika dela. 

Ugotovili smo, da se izobrazba v nobenem primeru ne povezuje z 

zadovoljstvom uporabnikov zdravstvenih storitev z odnosom in komunikacijo 

zdravnikov, z odnosom in komunikacijo medicinskih sester, s sistemom 

naročanja kot organizacijsko obliko dela. Starejši uporabniki zdravstvenih 

storitev bolje ocenjujejo odnos in komunikacijo medicinskih sester, sistem 

naročanja kot organizacijski model ter svoje zadovoljstvo z zdravstveno 

storitvijo kot mlajši uporabniki zdravstvenih storitev. To dejstvo bi po naši 

oceni pripisali predvsem večji potrpežljivosti in manjši zahtevnosti starejših 

uporabnikov zdravstvenih storitev. Razlog pa je verjetno tudi v načinu vzgoje 

starejših ljudi, pri katerih so imele vrednote, kot so hvaležnost, spoštljivost, 

potrpežljivost in zadovoljstvo, v preteklosti večjo težo, kot jih imajo danes med 

mlajšimi generacijami, predvsem pa menimo, da starejši uporabniki 

zdravstvenih storitev bolj cenijo delo medicinskih sester kot mlajši uporabniki 
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zdravstvenih storitev ter da to dejansko izhaja iz hvaležnosti starejših, ne pa 

nekakšne samoumevnosti sestrskega dela, kar je zaznati pri mlajših 

generacijah.  

3. Ugotovili smo, da tisti uporabniki zdravstvenih storitev, ki bolje ocenjujejo 

svoje zadovoljstvo z zdravstveno storitvijo, tudi bolje ocenjujejo odnos in 

komunikacijo medicinskih sester, odnos in komunikacijo zdravnikov ter sistem 

naročanja kot organizacijski model. Tako lahko potrdimo, da je zadovoljstvo 

uporabnikov zdravstvenih storitev pogojeno tako z odnosom in komunikacijo 

zdravstvenega osebja kot tudi s sistemom naročanja kot organizacijskim 

modelom obravnavanega zdravstvenega doma. To ugotovitev lahko razumemo 

v kontekstu filozofije skrbi za zdravje, saj so tako organizacija dela kot odnos 

in komunikacija del zdravstvene oskrbe, s pomočjo katere dajemo informacije, 

pomirjamo bolnike ter svojce, tolažimo, zmanjšujemo strah in tesnobo in 

odgovarjamo na vprašanja, ustvarjamo odnos, katerega bistvo je 

prilagodljivost, sprejemanje, toplina, pristnost, empatija, poslušanje, pozorno 

sledenje in odzivanje z besedno in nebesedno komunikacijo.  

4. Ugotovili smo, da do pomembnih razlik med spoloma ne prihaja, razen pri 

oceni vzvišenost oziroma neprimerno vedenje zdravstvenega osebja, kjer se je 

izkazalo, da so moški bolj kritični kot ženske, kar seveda izkazuje manjše 

zadovoljstvo. Do podobne ugotovitve je prišel tudi Kersnik (2001, 71), ki 

ugotavlja, da v oceni zadovoljstva moških in žensk ni statistično značilne 

razlike, medtem ko Remic (2003, 25) na podlagi globinskih intervjujev 

ugotavlja, da moški višje ocenjujejo kakovost zdravstvenih storitev kot ženske. 

Na osnovi vseh raziskav sklepamo, da spol ne vpliva pomembno na 

zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev. Glede na uporabljene različne 

metode zbiranja podatkov, bi veljajo preveriti vpliv spola na zadovoljstvo 

uporabnikov zdravstvenih storitev na naključnem vzorcu prebivalcev 

Slovenije. 

5. Ugotovili smo, da obstajajo razlike med koncesionarji in zaposlenimi v javnem 

zavodu v neprimernem vedenju oziroma vzvišenosti. Raziskava je pokazala, da 

je le-tega manj pri koncesionarjih kot v javnem zavodu. Po vsej verjetnosti to 

izhaja iz dejstva, da je v zasebnih ambulantah kljub pomanjkanju zdravnikov v 

obravnavanem zdravstvenem domu prisotna skrb odliva uporabnikov 

zdravstvenih storitev, saj je del sredstev vezan na število opredeljenih 

uporabnikov zdravstvenih storitev posamezne zasebne ambulante. 

6. S pomočjo analize variance smo ugotovili, da izražajo večje zadovoljstvo tisti 

uporabniki zdravstvenih storitev, ki pogosteje obiskujejo zdravstveno 
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institucijo, enkrat mesečno ali na tri mesece, kot tisti, ki redkeje obiščejo eno 

izmed ambulant družinske medicine. Enako navaja tudi Kersnik (2001b, 381–

386), ki pravi, da tuje ugotovitve potrjuje dejstvo, da večje število obiskov 

bolnika v ambulanti napovedujejo tudi večje zadovoljstvo. Takšna ugotovitev 

ne preseneča, kajti lahko jo povežemo z dejstvom, da so tisti uporabniki 

zdravstvenih storitev, ki se vračajo pogosteje, v največji meri kronični bolniki, 

ki dobro poznajo svojo bolezen in tudi organiziranost dela. Predpostavljamo 

lahko, da se za svoj obisk redno naročajo, kar pomeni, da tudi manj časa čakajo 

v čakalnici. Zaradi pogostejših obiskov tudi bolj osebno poznajo svojo 

medicinsko sestro in zdravnika, kar pomeni, da imajo z njima bolj oseben 

odnos, da je tudi komunikacija bolj sproščena. V takem okolju uporabnik 

zdravstvenih storitev lažje izrazi svoje težave. Tisti, ki redkeje obiščejo 

zdravstveno institucijo, enkrat letno ali še manj, izražajo manjše zadovoljstvo, 

kar je verjetno v največji meri povezano z njihovim trenutnim zdravstvenim 

stanjem, kajti predpostavljamo, da je takšen obisk najverjetneje povezan z 

akutnim obolenjem, ki povzroča veliko skrb, trenutno slabo počutje, celo 

ogroženost, kar lahko pomembno vpliva na večje nezadovoljstvo. Posledično 

želijo takojšnjo obravnavo, brez čakanja, kar je pa v veliki meri skoraj 

nemogoče, razen seveda, če gre za urgentno stanje.  

Eden od ciljev raziskave je bil ugotoviti, ali kateri izmed raziskovanih dejavnikov 

pomembneje vpliva na zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev v obravnavanem 

zdravstvenem domu z delom zdravstvenega osebja. Raziskava je pokazala naslednje 

ugotovitve. 

Kot vodilo raziskave smo oblikovali štiri hipoteze, ki smo jih nato preverjali. 

H1: Na celovito oceno zadovoljstva statistično pomembno vplivajo odnos in 

komunikacija medicinskih sester in zdravnikov, ter sistem naročanja kot organizacijska 

oblika. To lahko na podlagi raziskave potrdimo.  

Analiza proučevanih dejavnikov (tako odnos in komunikacija medicinskih sester 

kot odnos in komunikacija zdravnikov, sistem naročanja kot organizacijski model in 

nedostopnost oziroma vzvišenost zdravstvenega osebja) je pokazala, da so to dejavniki, 

ki pomembno vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev, saj so 

potrdili skoraj 67 % variabilnosti zadovoljstva.  

Hipotezo smo preverjali tudi s pomočjo analize povezanosti (Pearsonov korelacijski 

koeficient). Ugotovili smo, da obstaja pozitivna povezanost med zadovoljstvom 

uporabnikov zdravstvenih storitev ter komunikacijo in odnosom medicinskih sester 

(F1), odnosom in komunikacijo zdravnikov (F2) ter sistemom naročanja kot 

organizacijskim modelom (F3).  
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Tudi regresijska analiza je pokazala, da lahko z vplivom odnosa in komunikacije 

zdravnikov, medicinskih sester, sistemom naročanja kot organizacijskim modelom ter 

časom čakanja pojasnimo skoraj 60 % variance zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih 

storitev. 

H2: Med časom čakanja na sprejem k zdravniku in zadovoljstvom obstaja pozitivna 

povezanost. 

To hipotezo lahko potrdimo. Z analizo variance smo ugotovili, da tisti uporabniki 

zdravstvenih storitev, ki so sprejeti k zdravniku ob naročeni uri in čakajo relativno malo 

(manj kot 15 min), relativno bolje ocenjujejo svoje zadovoljstvo. 

H3: Komunikacija in odnos zdravnikov do uporabnikov zdravstvenih storitev v 

enaki meri vplivata na zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev kot odnos in 

komunikacija medicinskih sester z uporabniki zdravstvenih storitev.  

Hipoteze nismo potrdili. Na podlagi ocen standardiziranih parcialnih regresijskih 

koeficientov smo ugotovili, da gre največji pomen za zadovoljstvo uporabnikov 

zdravstvenih storitev pripisati odnosu in komunikaciji zdravnikov F2= 0,503, medtem 

ko relativno najšibkejši vpliv ugotavljamo za odnos in komunikacijo medicinskih sester 

F1= 0,138. 

H4: Ni razlik v dimenzijah med tistimi, ki so generirane z dejanskimi uporabniki in 

tistimi, ki so razvite na osnovi proučevanj obstoječe literature. 

Hipoteze nismo potrdili, kajti prišlo je do manjših razlik v dimenzijah. Uporabniki 

so namreč generirali dimenziji strokovnost in osebnostni lastnosti prijaznost in 

nasmejanost, ki pa jih nismo razvili na osnovi proučevanj literature in izkušenj, prav 

tako jih nismo vnesli v anketni vprašalnik. 

Proučevanje dejavnikov zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev je 

pokazalo, kako pomembni so v resnici kazalniki zadovoljstva odnos, komunikacija, 

organizacija dela ter čas, strokovnost ter osebnostne lastnosti zaposlenih. 

9.2 Ugotovitve – merjenje zadovoljstva 

Razvoj inštrumenta za zbiranje podatkov je zahteven proces. Oblikovanje 

anketnega vprašalnika je potekalo po naslednjih virih: literatura, obstoječe raziskave, 

predvsem pa EUROPEP vprašalnik.  

Rezultati kvalitativnega dela kažejo, da smo raziskovali dejansko pomembne 

dimenzije in kazalnike, ki vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev. 

Intervjuvanci so namreč izpostavili najpomembnejše dimenzije, ki vplivajo na njihovo 

zadovoljstvo. Te so čas, ki ga sestavljajo indikatorji: naročanje po telefonu, čakanje v 

čakalnici ter čas, ki ga zdravnik posveti uporabniku zdravstvenih storitev; osebnostne 

lastnosti zdravnikov in medicinskih sester, ki jih sestavljajo indikatorji: prijaznost, 

komunikativnost, nasmejanost, neprijaznost in osornost; ter dimenziji strokovnost in 



Ugotovitve  

87 

spoštljiv odnos.  

Ugotavljamo, da smo v anketnem vprašalniku dovolj poglobljeno raziskovali odnos 

in komunikacijo tako medicinskih sester kot zdravnikov, tudi v smislu negativnega 

odnosa, manj pa smo se posvetili osebnostnim lastnostim, kot je; nasmejana, prijazna, ki 

jih uporabniki zdravstvenih storitev pričakujejo predvsem od medicinskih sester. V 

anketnem vprašalniku smo se poglobljeno ukvarjali tudi s časom, kjer smo zajeli tako 

naročanje po telefonu, čakanje v čakalnici in čas, ki ga posveti zdravnik oziroma 

medicinska sestra uporabniku zdravstvenih storitev, obravnavali smo ga v sklopu 

organizacijskega dejavnika in se je tudi s pomočjo kvalitativne dimenzije izkazal kot 

zelo pomemben dejavnik zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev, kar nam je 

potrdila tudi ocena faktorskih uteži. Nismo pa zajeli dimenzije strokovnost, ki se je s 

pomočjo kvalitativne analize izkazala kot zelo pomembna za uporabnike zdravstvenih 

storitev. Dimenzijo strokovnost smo v anketnem vprašalniku izpustili, saj smo menili, 

da uporabniki zdravstvenih storitev težko ocenjujejo strokovnost, predvsem zdravnikov. 

Menimo, da jo ocenjujejo predvsem skozi svoja pričakovanja, kot je napotitev k 

specialistu, napotitev v laboratorij in predpisano določeno zdravilo, za kar pa z 

gotovostjo lahko trdimo, da uporabnik kot laik ne more neposredno soditi o strokovnosti 

takšne odločitve. Potrebno bi bilo ugotoviti, po katerih merilih sodijo o strokovnosti, 

kako pogosto iščejo drugo mnenje, s kom se posvetujejo in s tem 'preverjajo' 

strokovnost zdravnikov. Na ta način bi vprašalnik lahko dopolnili z indikatorji, po 

katerih uporabniki posredno sklepajo o strokovnosti.  

Menimo, da je izvirni merski instrument za merjenje zadovoljstva uporabnikov 

zdravstvenih storitev na primarnem nivoju zajel dejansko pomembne dimenzije in 

kazalnike zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev, da pa ga velja še dopolniti. 

Ugotavljamo, da bi s pomočjo anketnega vprašalnika sicer lahko še poglobljeno 

raziskovali tudi osebnostne lastnosti tako zdravnikov kot medicinskih sester, saj je to ob 

strokovnosti edina dimenzija, ki je nismo zajeli v kvantitativnem raziskovanju.  

S pomočjo kvalitativne raziskave smo ugotovili, da uporabniki zdravstvenih 

storitev želijo predvsem prijazno, nasmejano, strokovno osebje, ki jim nameni dovolj 

časa, s svojo organizacijo dela pa poskrbi, da ni dolgega čakanja na sprejem v 

zdravstveno obravnavo. Velja pa tudi poudariti, da bi lahko zastavili razvoj inštrumenta 

tudi tako, da bi najprej generirali dimenzije in indikatorje z intervjuji in potem 'dodali' 

še indikatorje, ki jih stroka in raziskave že poznajo. Tako bi morda bolje zajeli vse 

dimenzije in indikatorje, ki so pomembni za uporabnike.  

Instrument in celotno metodologijo nastajanja in merjenja zadovoljstva 

uporabnikov zdravstvenih storitev bi bilo koristno predstaviti tudi drugim zdravstvenim 

domovom in jih spodbuditi k merjenju zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev. 
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9.3 Prispevek k znanosti 

Izdelali smo nov inštrument za merjenje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih 

storitev na primarnem nivoju zdravstvenega varstva. Inštrument smo verificirali ter s 

kvalitativno analizo potrdili dimenzije zadovoljstva. Inštrument je lahko osnova za 

druga proučevanja in predmet v neki drugi znanstveni raziskavi. 

9.4 Priporočila za prakso 

Proučevani zdravstveni dom ima še možnosti, da prakso izboljša. Na osnovi 

ugotovitev bi bilo koristno: 

− V obravnavanem zdravstvenem domu dodatno spodbujati komunikacijske 

veščine, predvsem bo treba uvesti redna izobraževanja in delavnice na temo 

komunikacija in medosebni odnosi, s poudarkom na vzpodbujanju prijaznosti.  

− Razmišljati bo treba o zaposlitvi supervizorja oziroma kadrovskega managerja, 

ki bi delal na področju in pomenu razvoja človeških virov ter njihovem 

motiviranju.  

− Menimo, da bi bilo treba v izbran zdravstveni dom vnesti v delovno prakso 

ISO standarde, kajti na podlagi tega bi bili rezultati merljivi in primerljivi z 

najboljšimi praksami, kar bi privedlo do sprotnega ocenjevanja in spremljanja 

kazalnikov zadovoljstva. 

− V obravnavanem zdravstvenem domu bo treba sistem naročanja na obisk pri 

osebnem zdravniku še dodelati tako, da bi naročeni uporabniki zdravstvenih 

storitev prišli na vrsto ob dogovorjeni uri, oziroma bi čakali manj kot petnajst 

minut.  

− Posvetiti pozornost izobraževanju komunikacijskih veščin medicinskih sester 

ter zdravnikov že v okviru srednješolskega izobraževanja in v času študija, 

nadaljevalo pa naj bi se z rednimi delavnicami. 

− Zmanjšati izrazito hierarhičen odnos in posledično doseči, da bo komunikacija 

z uporabniki zdravstvenih storitev enovita in celovita.  

− Za vsako dimenzijo in njene indikatorje narediti načrt izboljšav za povečanje 

zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev 

− V proučevanem zdravstvenem domu enkrat letno ovrednotiti zadovoljstvo 

uporabnikov zdravstvenih storitev, spremljati pričakovanja uporabnikov 

zdravstvenih storitev in temu primerno prilagoditi in nadgraditi inštrument za 

merjenje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev. 

− Država bi morala z ustrezno reformo primarnega zdravstvenega varstva 

razbremeniti medicinske sestre administrativnega dela. 
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− Država bi morala proučiti sistem naročanja preko telefona ter ugotoviti 

obremenitve medicinskih sester in na podlagi tega postaviti nove standarde 

tako števila kot izobrazbene strukture zaposlenih medicinskih sester na 

primarnem nivoju, predvsem pa bo treba razmišljati o zaposlitvah tudi 

diplomiranih medicinskih sester v ambulantah družinske medicine. 
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10 SKLEP  

S pomočjo literature smo ugotovili, kot menita Giese in Cote (2000), da smo se 

lotili področja in teme, ki je precej »ohlapna«, vsaj kar se tiče teoretičnih opredelitev ter 

sprejetosti definicij zadovoljstva, predvsem pa načinov merjenja zadovoljstva 

uporabnikov storitev. Po številnih raziskavah, kot pravi Snoj (2007, 119 po Barsky 1992 

idr.), zadovoljstvo odjemalcev oziroma uporabnikov izhaja iz diskonfirmacijske 

paradigme oziroma teorije ne/potrditve pričakovanj. Nadaljuje, da je po tej teoriji 

zadovoljstvo uporabnikov v zvezi s storitvijo posledica stopnje izpolnitve notranjih želja 

odjemalcev oz. uporabnikov. 

Pravi, da je zadovoljstvo posledica pozitivne diskonfirmacije uporabnika, 

nezadovoljstvo pa posledica negativne diskonfirmacije pričakovanj uporabnika (Snoj 

2007,119 po Oliver 1980). Končni rezultat je torej pozitiven občutek izpolnitve 

pričakovanj uporabnika (različne stopnje zadovoljstva) ali pa negativen občutek 

pričakovanj uporabnika (različne stopnje nezadovoljstva) (Snoj 2007, 119 po 

Andreassen 2000). Ta definicija je namreč najbližja temu, za kar menimo, da je 

značilnost ocenjevanja zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev na primarnem 

nivoju zdravstvenega varstva. 

Raziskavo smo zasnovali kot študijo primera izbranega zdravstvenega doma, ki ga 

sestavlja pet zdravstvenih postaj, kar je posebnost v slovenskem prostoru. 

Raziskovalni problem temelji na ugotavljanju dejavnikov zadovoljstva z delom 

zdravstvenega osebja v izbranem zdravstvenem domu in to s pomočjo kvantitativne in 

kvalitativne raziskave. 

S pomočjo anketnega vprašalnika smo razvili nov merski inštrument za 

ugotavljanje zadovoljstva na primarnem nivoju zdravstvenega varstva in z njegovo 

pomočjo ugotovili, da na zadovoljstvo pomembno vplivajo dimenzije, ki smo jih 

raziskovali. To so odnos in komunikacija medicinskih sester in zdravnikov, sistem 

naročanja kot organizacijska oblika dela ter čas čakanja na sprejem k zdravniku. 

S pomočjo intervjujev smo ugotavljali, ali smo se sploh lotili za uporabnike 

zdravstvenih storitev pomembnih dimenzij zadovoljstva. S pomočjo analize ključnih 

besed smo ugotovili, da v anketnem vprašalniku za uporabnike zdravstvenih storitev 

nismo zajeli dveh pomembnih dimenzij, in sicer strokovnosti in osebnostnih lastnosti 

prijaznost in nasmejanost, kar bi veljalo v anketnem vprašalniku še dopolniti. 

Instrument in metodologijo nastajanja in merjenja zadovoljstva uporabnikov 

zdravstvenih storitev bi bilo smiselno dopolniti ter predstaviti tudi drugim zdravstvenim 

domovom, ter jih vzpodbuditi k merjenju zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih 

storitev na primarnem nivoju zdravstvenega varstva. 

Ugotovitev ne posplošujemo na slovenski prostor, vendar pa menimo, da so 

indikatorji relevantni tudi za druge zdravstvene domove.  
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Priloga 1 

 

Spoštovani! 

 

Sem Anita Goričan, dipl. med. sr., zaposlena v Zdravstveni postaji Rogaška Slatina, absolventka 
Fakultete za management v Kopru, ki v okviru svojega podiplomskega študija opravljam raziskavo z 
naslovom »Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev«. 

Dovolite, da vas vljudno prosim za vaš dragoceni čas in sodelovanje pri izvedbi ankete. 

Vsi podatki, ki mi jih boste zaupali, bodo ostali anonimni in jih bom obravnavala zaupno. Ker se vam 
ne morem zahvaliti osebno, dovolite, da se vam zahvalim že vnaprej. 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

V nadaljevanju Vam posredujem nekaj vprašanj in prosim, da nanje odgovorite tako, da v kar največji 
meri izrazite svoje stališče ali mnenje do posameznega vprašanja. Anketni vprašalnik je sestavljen iz 
več sklopov vprašanj, na katera odgovorite tako, da obkrožite eno izmed številk v razponu od 1 do 5. 
Ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, ocena 5 pomeni, da se s trditvijo popolnoma 
strinjate, ocene 2, 3 in 4 pa izražajo vmesno stopnjo strinjanja. 

Vljudno prosim, da se odgovori nanašajo na vašega osebnega zdravnika in njegov tim! 

V prvem sklopu so predstavljene trditve, ki se nanašajo na ODNOS zdravnika Vaše zdravstvene 
postaje do Vas.  

V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: 

Zap. 
št. 

TRDITEV 
Sploh se ne 

strinjam 
   

Popolnoma se 
strinjam 

1.  Zdravnik ima dovolj časa 
zame 

1 2 3 4 5 

2.  Zdravnik se mi vedno 
posveti 

1 2 3 4 5 

3.  Zdravnik mi pri svojem 
delu daje občutek 
natančnosti 

1 2 3 4 5 

4.  Zdravnik mi pri svojem 
delu daje občutek 
popolnega zaupanja 

1 2 3 4 5 

5.  Zdravnik me obravnava 
enako kot vse ostale 
paciente 

1 2 3 4 5 

6. Zdravnik zaupno ravna z 
mojimi zdravstvenimi 
podatki 

1 2 3 4 5 

 

V naslednjem sklopu so predstavljene trditve, ki se nanašajo na ODNOS medicinskih sester Vaše 
zdravstvene postaje do Vas.  
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V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: 

Zap. 
št. 

TRDITEV 
Sploh se ne 

strinjam 
   

Popolnoma se 
strinjam 

7. Medicinske sestre imajo 
dovolj časa zame 

1 2 3 4 5 

8. Medicinske sestre se mi 
vedno posvetijo 

1 2 3 4 5 

9.  Medicinske sestre mi pri 
svojem delu dajejo 
občutek natančnosti 

1 2 3 4 5 

10. Medicinske sestre mi pri 
svojem delu dajejo 
občutek popolnega 
zaupanja 

1 2 3 4 5 

11. Medicinske sestre me 
obravnavajo enako kot 
vse ostale paciente 

1 2 3 4 5 

12. Medicinske sestre zaupno 
ravnajo z mojimi 
zdravstvenimi podatki 

1 2 3 4 5 

 

V naslednjem sklopu so predstavljene trditve, ki se nanašajo na ORGANIZIRANOST dela v Vaši 
zdravstveni postaji.  

V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: 

Zap. 
št. 

TRDITEV 
Sploh se ne 

strinjam 
   

Popolnoma 
se strinjam 

13. Predhodno naročanje na 
obisk v ambulanti mi 
ustreza 

1 2 3 4 5 

14. Lahko se dogovorim za 
uro pregleda, ki mi 
ustreza  

1 2 3 4 5 

15. Ob dogovorjeni uri sem 
na vrsti pri zdravniku 

1 2 3 4 5 

16. Zaposleni se trudijo, da ne 
čakam po nepotrebnem 

1 2 3 4 5 

17. Lahko govorim z 
zdravnikom po telefonu, 
ko ga potrebujem 

1 2 3 4 5 

18. Določene administrativne 
zahteve (potrdilo, recept) 
lahko uredim po telefonu 

1 2 3 4 5 

19. Prav je, da zdravnik 
opravlja hkrati 
ambulantno delo in delo 
na terenu 

1 2 3 4 5 
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20. Koliko časa čakate dlje, kot je vaša dogovorjena ura za sprejem pri zdravniku? (Obkrožite 
črko pred ustreznim odgovorom) 

� Sprejet sem ob dogovorjeni uri 
� Čakam manj kot 15 minut 
� Čakam od 15 do 30 minut 

� Čakam od 30 do 60 minut 
� Čakam več kot 60 minut 

 

V naslednjem sklopu so predstavljene trditve, ki se nanašajo na KOMUNIKACIJO med zdravnikom 
v Vaši Zdravstveni postaji in Vami.  

V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: 

Zap. 
št. 

TRDITEV 
Sploh se ne 

strinjam 
   

Popolnoma 
se strinjam 

21. Zdravnik pri komunikaciji 
z mano uporablja besede, 
kot so: izvolite, prosim, 
hvala  

1 2 3 4 5 

22. Naziva me z gospod oz. 
gospa - je spoštljiv 

1 2 3 4 5 

23. Zdravnik je pri pogovoru 
z mano odkrit 

1 2 3 4 5 

24. Navodila, ki jih dobim od 
zdravnika so mi 
popolnoma razumljiva 

1 2 3 4 5 

25. Pri pogovoru me zdravnik 
upošteva kot 
enakovrednega 
sogovornika 

1 2 3 4 5 

26. Zdravnik je pri pogovoru 
z mano vzvišen 

1 2 3 4 5 

27. Zdravnik je pri pogovoru 
z mano osoren 

1 2 3 4 5 

 

V naslednjem sklopu so predstavljene trditve, ki se nanašajo na KOMUNIKACIJO med medicinsko 
sestro v Vaši Zdravstveni postaji in Vami. 
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V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: 

Zap. 
št. 

TRDITEV 
Sploh se ne 

strinjam 
   

Popolnoma 
se strinjam 

28. Medicinska sestra pri 
komunikaciji z mano 
uporablja besede, kot so: 
izvolite, prosim, hvala …  

1 2 3 4 5 

29. Naziva me z gospod oz. 
gospa – je spoštljiva 

1 2 3 4 5 

30. Medicinska sestra je pri 
pogovoru z mano odkrita 

1 2 3 4 5 

31. Navodila, ki jih dobim od 
medicinske sestre so mi 
popolnoma razumljiva 

1 2 3 4 5 

32. Pri pogovoru me 
medicinska sestra 
upošteva kot 
enakovrednega 
sogovornika 

1 2 3 4 5 

33. Medicinska sestra je pri 
pogovoru z mano 
vzvišena 

1 2 3 4 5 

34. Medicinska sestra je pri 
pogovoru z mano osorna 

1 2 3 4 5 

 

35. Kako splošno ocenjujete stopnjo svojega zadovoljstva z delom zdravstvenega osebja v Vaš 
zdravstveni postaji? 

1 2 3 4 5 
Popolnoma 

nezadovoljen 
Nezadovoljen Še kar zadovoljen Zadovoljen Zelo zadovoljen 

 

V nadaljevanju vas prosim, da navedete še nekatere splošne podatke o sebi, ki so potrebni za raziskavo 
in ne razkrivajo vaše identitete. (Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom oziroma vpišite 
podatek na črto).  

 

36. Spol: 

� Moški  � Ženska 

 

37. Vaša starost: ___________ let. 

38. Izobrazba: (obkrožite samo najvišjo dokončano stopnjo izobrazbe)  

� osnovnošolska 
� srednja 
� višja 

� visoka strokovna 
� univerzitetna ali več  
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39. Vaš osebni zdravnik: 

� je zasebnik (koncesionar) � ni zasebnik (zaposlen v javnem 
zavodu) 

 

40. Vaša pogostost obiska zdravnika (oz. ambulante) v zadnjem letu: 

� vsak mesec 
� na tri mesece 
� na pol leta 

� enkrat letno 
� manj kot enkrat letno 

 

41. Če v vprašalniku niste našli ustreznega odgovora ali če želite še karkoli pripomniti, lahko to 
na kratko opišete.  

 

 

 

 

 

 

 

Za vaš trud in sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem! 

 
Anita Goričan 
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FAKTORSKA ANALIZA DEJAVNIKOV ZADOVOLJSTVA (PRVI MODEL) 

KMO and Bartlett's Test

,905

5754,160

528

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

 
 

Communalities

,872 ,748

,879 ,788

,841 ,784

,863 ,838

,739 ,647

,741 ,541

,846 ,707

,878 ,735

,798 ,759

,831 ,826

,856 ,792

,802 ,580

,624 ,617

,729 ,688

,777 ,674

,758 ,664

,715 ,523

,601 ,424

,184 ,093

,650 ,521

,774 ,662

,802 ,739

,801 ,727

,834 ,708

,782 ,768

,784 ,812

,837 ,733

,822 ,764

,859 ,824

,798 ,752

,749 ,622

,848 ,846

,831 ,838

OZ_1

OZ_2

OZ_3

OZ_4

OZ_5

OZ_6

OS_1

OS_2

OS_3

OS_4

OS_5

OS_6

ORG_1

ORG_2

ORG_3

ORG_4

ORG_5

ORG_6

ORG_7

KZ_1

KZ_2

KZ_3

KZ_4

KZ_5

KZ_6

KZ_7

KS_1

KS_2

KS_3

KS_4

KS_5

KS_6

KS_7

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Axis Factoring.
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Total Variance Explained

14,312 43,370 43,370 14,016 42,473 42,473

3,502 10,613 53,983 3,233 9,797 52,270

3,117 9,446 63,429 2,914 8,831 61,101

1,852 5,612 69,041 1,520 4,606 65,708

1,340 4,061 73,102 1,059 3,209 68,917

,981 2,974 76,076

,956 2,897 78,973

,803 2,434 81,407

,709 2,149 83,556

,662 2,006 85,562

,492 1,490 87,051

,400 1,211 88,262

,392 1,188 89,450

,363 1,099 90,549

,322 ,975 91,524

,308 ,934 92,458

,279 ,846 93,305

,239 ,724 94,029

,222 ,672 94,701

,205 ,622 95,323

,200 ,608 95,931

,188 ,569 96,499

,168 ,508 97,008

,149 ,451 97,459

,139 ,421 97,881

,122 ,371 98,252

,117 ,355 98,606

,100 ,303 98,909

,091 ,275 99,185

,079 ,240 99,424

,069 ,209 99,633

,067 ,202 99,835

,055 ,165 100,000

Factor
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Axis Factoring.
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Factor Number

333231302928272625242322212019181716151413121110987654321

E
ig
e
n
v
a
lu
e

14

12

10

8

6

4

2

0

Scree Plot

 



Priloga 2 

 

Factor Matrixa

,801 ,239 -,111 ,089 ,091

,786 -,317 ,063 -,260 ,184

,778 ,278 -,054 ,120 ,091

,776 -,301 ,060 -,176 -,176

,773 -,376 ,088 -,091 -,265

,768 ,331 -,077 ,071 ,171

,767 -,179 ,095 -,151 -,234

,765 -,245 ,140 -,197 -,178

,742 ,503 ,086 -,067 -,150

,731 -,233 ,041 -,275 ,260

,723 -,281 -,034 -,099 ,373

,719 -,225 ,079 -,356 ,250

,719 -,377 ,161 -,110 -,306

,713 -,194 ,136 -,010 -,125

,704 -,274 ,049 -,047 ,213

,693 -,144 ,048 ,084 ,111

,689 ,190 ,021 ,065 -,161

,676 ,525 ,038 -,100 -,199

,669 ,535 ,055 -,058 -,084

,666 -,231 ,096 ,397 -,013

,663 ,558 ,044 -,145 -,119

,653 ,447 ,024 ,025 -,135

,650 ,418 -,144 -,025 ,208

,596 -,048 ,199 ,519 -,087

,591 ,322 -,075 ,007 ,249

,590 -,244 ,021 ,071 ,105

,586 -,230 ,010 ,538 ,043

-,179 -,089 ,871 -,042 -,108

-,238 ,317 ,805 ,021 ,182

-,327 -,143 ,799 -,039 ,004

-,279 ,324 ,783 -,032 ,221

,509 -,229 ,116 ,534 ,084

,136 ,096 ,169 ,190 -,034

KZ_4

KS_3

KZ_5

OS_3

OS_4

KZ_3

OS_1

OS_2

OZ_4

KS_1

KS_4

KS_2

OS_5

OS_6

KS_5

ORG_5

OZ_6

OZ_3

OZ_1

ORG_4

OZ_2

OZ_5

KZ_2

ORG_3

KZ_1

ORG_6

ORG_2

KZ_7

KS_7

KZ_6

KS_6

ORG_1

ORG_7

1 2 3 4 5

Factor

Extraction Method: Principal Axis Factoring.

5 factors extracted. 6 iterations required.a. 
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FAKTORSKA ANALIZA DEJAVNIKOV ZADOVOLJSTVA (KONČNI MODEL Z 
ROTACIJO FAKTORSKIH UTEŽI) 

KMO and Bartlett's Test

,906

5732,941

496

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

 
 

Communalities

,872 ,745

,879 ,775

,841 ,737

,862 ,813

,739 ,626

,741 ,514

,840 ,654

,876 ,708

,796 ,729

,831 ,749

,855 ,686

,802 ,565

,622 ,617

,727 ,694

,776 ,650

,758 ,663

,713 ,516

,601 ,416

,650 ,451

,772 ,611

,802 ,707

,801 ,720

,834 ,699

,779 ,779

,782 ,809

,836 ,648

,822 ,678

,858 ,784

,798 ,594

,749 ,573

,848 ,767

,829 ,785

OZ_1

OZ_2

OZ_3

OZ_4

OZ_5

OZ_6

OS_1

OS_2

OS_3

OS_4

OS_5

OS_6

ORG_1

ORG_2

ORG_3

ORG_4

ORG_5

ORG_6

KZ_1

KZ_2

KZ_3

KZ_4

KZ_5

KZ_6

KZ_7

KS_1

KS_2

KS_3

KS_4

KS_5

KS_6

KS_7

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Axis Factoring.
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Total Variance Explained

14,293 44,665 44,665 13,958 43,619 43,619 11,649

3,494 10,917 55,582 3,187 9,960 53,579 10,125

3,077 9,616 65,198 2,856 8,923 62,502 3,654

1,796 5,612 70,810 1,462 4,570 67,072 7,219

1,337 4,179 74,989

,956 2,989 77,978

,831 2,597 80,575

,731 2,284 82,859

,700 2,187 85,046

,493 1,539 86,585

,400 1,249 87,834

,393 1,227 89,061

,363 1,135 90,196

,327 1,021 91,217

,312 ,975 92,193

,279 ,873 93,066

,241 ,752 93,818

,223 ,696 94,514

,206 ,643 95,158

,201 ,627 95,785

,188 ,587 96,372

,168 ,525 96,897

,150 ,469 97,366

,139 ,435 97,801

,123 ,385 98,186

,117 ,366 98,552

,100 ,313 98,865

,092 ,286 99,151

,080 ,249 99,400

,071 ,220 99,620

,067 ,208 99,828

,055 ,172 100,000

Factor
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation
Sums of

Extraction Method: Principal Axis Factoring.

When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance.a. 
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Factor Number
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Factor Matrixa

,801 ,244 -,096 ,092

,786 -,315 ,049 -,255

,778 ,278 -,038 ,123

,777 -,301 ,048 -,181

,770 -,374 ,064 -,106

,767 ,332 -,055 ,076

,764 -,184 ,081 -,170

,764 -,252 ,128 -,209

,741 ,496 ,121 -,059

,728 -,227 ,034 -,256

,717 -,220 ,073 -,332

,716 -,266 -,047 -,090

,715 -,377 ,134 -,123

,713 -,202 ,126 -,014

,703 -,274 ,033 -,048

,695 -,147 ,044 ,096

,688 ,186 ,035 ,067

,675 ,518 ,077 -,088

,670 ,534 ,094 -,045

,666 -,245 ,073 ,393

,663 ,557 ,087 -,133

,653 ,443 ,054 ,028

,648 ,420 -,116 -,020

,594 -,070 ,182 ,509

,591 -,247 ,007 ,074

,589 ,319 -,053 ,013

,587 -,240 -,015 ,541

-,180 -,143 ,869 -,025

-,240 ,262 ,810 ,046

-,330 -,195 ,795 -,026

-,280 ,269 ,785 -,004

,509 -,245 ,091 ,538

KZ_4

KS_3

KZ_5

OS_3

OS_4

KZ_3

OS_1

OS_2

OZ_4

KS_1

KS_2

KS_4

OS_5

OS_6

KS_5

ORG_5

OZ_6

OZ_3

OZ_1

ORG_4

OZ_2

OZ_5

KZ_2

ORG_3

ORG_6

KZ_1

ORG_2

KZ_7

KS_7

KZ_6

KS_6

ORG_1

1 2 3 4

Factor

Extraction Method: Principal Axis Factoring.

4 factors extracted. 6 iterations required.a. 
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Pattern Matrixa

,905 ,018 -,025 -,063

,865 ,091 ,012 -,186

,823 ,029 -,028 ,019

,818 ,080 ,058 -,021

,815 -,077 ,059 ,098

,815 -,053 -,017 ,122

,802 ,087 -,031 -,097

,723 ,150 ,014 ,005

,665 ,034 -,119 ,096

,643 ,023 -,039 ,151

,581 ,109 ,057 ,184

,449 ,000 -,057 ,262

,415 ,155 -,024 ,289

,056 ,900 ,067 -,137

,004 ,878 ,071 -,029

,089 ,871 ,090 -,019

,052 ,863 ,053 -,075

-,007 ,771 ,024 ,070

,017 ,736 -,147 ,004

,078 ,696 -,103 ,165

,089 ,645 -,091 ,234

,143 ,616 -,153 ,206

,047 ,604 -,085 ,058

,175 ,510 -,013 ,179

,205 -,193 ,888 ,044

-,217 ,212 ,854 ,018

-,206 ,201 ,833 -,051

,152 -,319 ,823 ,017

,028 ,000 -,093 ,801

,013 -,034 ,021 ,792

-,035 ,197 ,117 ,744

,221 ,037 -,006 ,654

KS_3

KS_2

OS_3

OS_2

OS_5

OS_4

KS_1

OS_1

KS_4

KS_5

OS_6

ORG_6

ORG_5

OZ_2

OZ_1

OZ_4

OZ_3

OZ_5

KZ_2

KZ_3

KZ_5

KZ_4

KZ_1

OZ_6

KZ_7

KS_7

KS_6

KZ_6

ORG_2

ORG_1

ORG_3

ORG_4

1 2 3 4

Factor

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 6 iterations.a. 
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Structure Matrix

,884 ,452 -,181 ,445

,859 ,401 -,169 ,554

,853 ,451 -,181 ,486

,837 ,474 -,097 ,451

,820 ,357 -,087 ,512

,806 ,456 -,132 ,322

,798 ,511 -,137 ,455

,798 ,458 -,175 ,380

,756 ,418 -,254 ,489

,744 ,404 -,175 ,518

,726 ,456 -,084 ,536

,656 ,469 -,155 ,576

,603 ,325 -,169 ,516

,498 ,895 -,047 ,329

,419 ,870 -,054 ,206

,414 ,860 -,052 ,277

,433 ,855 -,070 ,255

,536 ,809 -,237 ,468

,413 ,789 -,093 ,338

,556 ,785 -,227 ,524

,592 ,783 -,292 ,523

,414 ,767 -,256 ,293

,531 ,663 -,139 ,458

,396 ,660 -,187 ,309

-,025 -,201 ,874 -,020

-,253 -,012 ,860 -,130

-,282 -,039 ,848 -,195

-,145 -,354 ,839 -,113

,486 ,312 -,196 ,827

,601 ,381 -,131 ,789

,428 ,251 -,073 ,785

,453 ,428 ,004 ,781

KS_3

OS_4

OS_3

OS_2

OS_5

KS_2

OS_1

KS_1

KS_4

KS_5

OS_6

ORG_5

ORG_6

OZ_4

OZ_2

OZ_1

OZ_3

KZ_3

OZ_5

KZ_5

KZ_4

KZ_2

OZ_6

KZ_1

KZ_7

KS_7

KS_6

KZ_6

ORG_2

ORG_4

ORG_1

ORG_3

1 2 3 4

Factor

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.

 
 

Factor Correlation Matrix

1,000 ,500 -,178 ,551

,500 1,000 -,142 ,356

-,178 -,142 1,000 -,122

,551 ,356 -,122 1,000

Factor
1

2

3

4

1 2 3 4

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.
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PRIMERJAVA ZADOVOLJSTVA IN NJEGOVIH DEJAVNIKOV MED SPOLOMA 

Group Statistics

73 4,36 ,653 ,076

139 4,31 ,769 ,065

57 ,1726018 ,75408392 ,09988086

114 -,0811334 1,08114615 ,10125861

57 ,0713870 ,85211693 ,11286564

114 -,0421189 1,05233161 ,09855989

57 ,1901408 1,09088584 ,14449136

114 -,1375056 ,83984049 ,07865827

57 -,0706751 1,15480826 ,15295809

114 ,0266782 ,84015637 ,07868785

SPOL
Moški

Ženska

Moški

Ženska

Moški

Ženska

Moški

Ženska

Moški

Ženska

ZAD

F1_OKS

F2_OKZ

F3_NEDOSTOP

F4_NAROCANJE

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

1,379 ,242 ,443 210 ,659 ,047 ,106 -,162 ,255

,466 168,443 ,642 ,047 ,101 -,152 ,245

6,724 ,010 1,588 169 ,114 ,25373520 ,15976815 -,061663 ,56913357

1,784 151,143 ,076 ,25373520 ,14223042 -,027281 ,53475175

1,445 ,231 ,706 169 ,481 ,11350596 ,16067738 -,203687 ,43069925

,758 135,052 ,450 ,11350596 ,14984227 -,182835 ,40984682

9,546 ,002 2,170 169 ,031 ,32764632 ,15095683 ,02964238 ,62565027

1,992 90,184 ,049 ,32764632 ,16451406 ,00081952 ,65447312

3,377 ,068 -,628 169 ,531 -,09735337 ,15507761 -,403492 ,20878540

-,566 86,558 ,573 -,09735337 ,17201150 -,439269 ,24456270

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ZAD

F1_OKS

F2_OKZ

F3_NEDOSTOP

F4_NAROCANJE

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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PRIMERJAVA ZADOVOLJSTVA IN NJEGOVIH DEJAVNIKOV MED ZDRAVNIKI 
ZASEBNIKI OZIROMA ZAPOSLENIMI V JAVNIH ZAVODIH 

Group Statistics

42 4,21 ,682 ,105

165 4,36 ,742 ,058

32 ,1164817 ,82195584 ,14530264

138 -,0363957 1,02918127 ,08760973

32 ,0065517 ,82048109 ,14504194

138 -,0150784 1,02869454 ,08756829

32 -,3147614 ,60258132 ,10652233

138 ,0603678 1,00948215 ,08593283

32 -,1356200 1,12180987 ,19830984

138 ,0377967 ,89882488 ,07651305

ZDR_ZAS_JAV
Zasebnik

Zaposlen v
javnem zavodu

Zasebnik

Zaposlen v
javnem zavodu

Zasebnik

Zaposlen v
javnem zavodu

Zasebnik

Zaposlen v
javnem zavodu

Zasebnik

Zaposlen v
javnem zavodu

ZAD

F1_OKS

F2_OKZ

F3_NEDOSTOP

F4_NAROCANJE

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

1,162 ,282 -1,184 205 ,238 -,149 ,126 -,398 ,099

-1,244 67,851 ,218 -,149 ,120 -,389 ,090

2,115 ,148 ,784 168 ,434 ,15287742 ,19506661 -,232220 ,53797504

,901 55,963 ,371 ,15287742 ,16967121 -,187020 ,49277463

,002 ,966 ,111 168 ,912 ,02163007 ,19494187 -,363221 ,40648143

,128 56,034 ,899 ,02163007 ,16942659 -,317768 ,36102781

13,161 ,000 -2,018 168 ,045 -,37512918 ,18593105 -,742192 -,008067

-2,741 77,090 ,008 -,37512918 ,13686292 -,647653 -,102605

2,157 ,144 -,936 168 ,350 -,17341672 ,18520616 -,539048 ,19221454

-,816 40,712 ,419 -,17341672 ,21255832 -,602779 ,25594569

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

ZAD

F1_OKS

F2_OKZ

F3_NEDOSTOP

F4_NAROCANJE

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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PRIMERJAVA ZADOVOLJSTVA IN NJEGOVIH DEJAVNIKOV GLEDE NA 
POGOSTOST OBISKA 

Descriptives

45 4,40 ,751 ,112 4,17 4,63 1 5

75 4,37 ,731 ,084 4,21 4,54 3 5

62 4,23 ,734 ,093 4,04 4,41 2 5

17 4,29 ,686 ,166 3,94 4,65 3 5

17 4,29 ,772 ,187 3,90 4,69 3 5

216 4,32 ,732 ,050 4,23 4,42 1 5

38 ,0286161 1,15650351 ,18760964 -,3515172 ,4087493 -6,18290 ,58871

54 -,0011404 1,03997821 ,14152311 -,2849998 ,2827190 -4,39549 ,67246

52 -,0898925 ,95152894 ,13195332 -,3547998 ,1750149 -3,77696 ,69440

13 ,0732544 ,56561679 ,15687387 -,2685444 ,4150532 -1,08652 ,53274

15 ,0632014 ,80319079 ,20738297 -,3815908 ,5079936 -2,64800 ,56857

172 -,0101643 ,98651628 ,07522116 -,1586459 ,1383174 -6,18290 ,69440

38 ,0163176 1,15321441 ,18707608 -,3627345 ,3953698 -4,93773 ,75845

54 -,0758490 ,97242833 ,13233073 -,3412708 ,1895728 -3,61161 ,82344

52 ,0780024 ,83034551 ,11514820 -,1531673 ,3091720 -2,49852 ,84365

13 ,1825650 ,75065863 ,20819525 -,2710535 ,6361834 -1,99568 ,97328

15 -,2935886 1,27072865 ,32810073 -,9972947 ,4101174 -3,67419 ,69258

172 -,0084310 ,98588520 ,07517304 -,1568176 ,1399556 -4,93773 ,97328

38 -,1628680 ,81292675 ,13187413 -,4300704 ,1043344 -,89262 2,35302

54 -,1262788 ,80160706 ,10908490 -,3450754 ,0925178 -,73757 2,56571

52 ,2639493 1,16147007 ,16106692 -,0594060 ,5873047 -,81635 2,43879

13 -,3793830 ,60998819 ,16918028 -,7479951 -,0107708 -,79661 1,35067

15 -,1028508 ,88302799 ,22799685 -,5918554 ,3861538 -,78928 2,16120

172 -,0334734 ,93664147 ,07141824 -,1744482 ,1075015 -,89262 2,56571

38 ,1063523 ,89397345 ,14502164 -,1874894 ,4001941 -3,74647 1,10819

54 ,2837382 ,63208753 ,08601622 ,1112115 ,4562649 -2,08722 ,81946

52 -,2392821 1,12086136 ,15543550 -,5513319 ,0727677 -4,11944 ,86505

13 -,1344082 ,97841107 ,27136241 -,7256561 ,4568397 -2,34440 ,63183

15 -,4929069 1,06337667 ,27456267 -1,0817853 ,0959715 -2,63472 ,62302

172 -,0129089 ,94819451 ,07229915 -,1556226 ,1298049 -4,11944 1,10819

vsak mesec

na tri mesece

na pol leta

enkrat letno

manj kot enkrat letno

Total

vsak mesec

na tri mesece

na pol leta

enkrat letno

manj kot enkrat letno

Total

vsak mesec

na tri mesece

na pol leta

enkrat letno

manj kot enkrat letno

Total

vsak mesec

na tri mesece

na pol leta

enkrat letno

manj kot enkrat letno

Total

vsak mesec

na tri mesece

na pol leta

enkrat letno

manj kot enkrat letno

Total

ZAD

F1_OKS

F2_OKZ

F3_NEDOSTOP

F4_NAROCANJE

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
 

Test of Homogeneity of Variances

,354 4 211 ,841

,484 4 167 ,747

,700 4 167 ,593

6,605 4 167 ,000

4,389 4 167 ,002

ZAD

F1_OKS

F2_OKZ

F3_NEDOSTOP

F4_NAROCANJE

Levene
Statistic df1 df2 Sig.
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ANOVA

1,071 4 ,268 ,494 ,740

114,244 211 ,541

115,315 215

,563 4 ,141 ,142 ,966

165,856 167 ,993

166,420 171

2,351 4 ,588 ,599 ,664

163,856 167 ,981

166,207 171

7,329 4 1,832 2,144 ,078

142,689 167 ,854

150,018 171

11,605 4 2,901 3,409 ,010

142,136 167 ,851

153,741 171

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

ZAD

F1_OKS

F2_OKZ

F3_NEDOSTOP

F4_NAROCANJE

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 

Robust Tests of Equality of Means

,477 4 59,618 ,753

,192 4 53,666 ,941

,552 4 48,285 ,698

1,950 4 50,845 ,116

3,531 4 45,956 ,014

Welch

Welch

Welch

Welch

Welch

ZAD

F1_OKS

F2_OKZ

F3_NEDOSTOP

F4_NAROCANJE

Statistic
a

df1 df2 Sig.

Asymptotically F distributed.a. 
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PRIMERJAVA ZADOVOLJSTVA IN NJEGOVIH DEJAVNIKOV GLEDE NA ČAS 
ČAKANJA 

Descriptives

25 4,48 ,963 ,193 4,08 4,88 1 5

67 4,64 ,513 ,063 4,52 4,77 3 5

69 4,20 ,759 ,091 4,02 4,39 2 5

26 3,77 ,652 ,128 3,51 4,03 3 5

11 3,91 ,539 ,163 3,55 4,27 3 5

198 4,31 ,749 ,053 4,21 4,42 1 5

19 ,0261512 1,55183669 ,35601575 -,7218101 ,7741126 -6,18290 ,57797

58 ,3221776 ,34325248 ,04507126 ,2319239 ,4124312 -1,00029 ,67246

52 -,2285267 1,10220014 ,15284766 -,5353812 ,0783277 -4,39549 ,56582

25 -,3706116 1,11456080 ,22291216 -,8306797 ,0894565 -3,77696 ,69440

10 -,1401658 1,08250322 ,34231758 -,9145419 ,6342104 -2,92262 ,68551

164 -,0205315 1,00517332 ,07849085 -,1755215 ,1344585 -6,18290 ,69440

19 ,2091405 1,27419577 ,29232056 -,4050022 ,8232832 -4,93773 ,73942

58 ,2699132 ,50587352 ,06642445 ,1369005 ,4029258 -1,28381 ,82344

52 -,2080831 1,10046605 ,15260718 -,5144548 ,0982886 -3,81268 ,84365

25 -,3844348 1,10762439 ,22152488 -,8416397 ,0727701 -3,67419 ,64596

10 -,2537235 1,41477577 ,44739138 -1,2657931 ,7583461 -3,61161 ,97328

164 -,0203646 1,00492725 ,07847163 -,1753166 ,1345874 -4,93773 ,97328

19 -,1212728 ,97303590 ,22322974 -,5902611 ,3477155 -,73427 2,38262

58 -,0282545 1,05779033 ,13889467 -,3063863 ,2498773 -,89262 2,49792

52 -,0559014 ,82898165 ,11495907 -,2866914 ,1748885 -,77424 2,43879

25 ,1914488 1,02289427 ,20457885 -,2307812 ,6136788 -,81635 2,39475

10 -,0766539 ,69787615 ,22068782 -,5758845 ,4225766 -,79759 1,01269

164 -,0172570 ,94893494 ,07409937 -,1635754 ,1290615 -,89262 2,49792

19 ,3644240 1,00319671 ,23014911 -,1191014 ,8479493 -3,74647 ,74431

58 ,4254313 ,32602729 ,04280948 ,3397068 ,5111558 -,50506 ,86629

52 -,0406089 ,73106263 ,10138015 -,2441381 ,1629202 -2,48032 ,73921

25 -,9972630 1,24148485 ,24829697 -1,5097228 -,4848032 -4,11944 ,77975

10 -,9420324 1,36549638 ,43180787 -1,9188497 ,0347848 -2,34440 1,10819

164 -,0296616 ,96536021 ,07538197 -,1785126 ,1191895 -4,11944 1,10819

Sprejet sem ob
dogovorjeni uri

Čakam manj kot 15 minut

Čakam od 15 do 30 minut

Čakam od 30 do 60 minut

Čakam več kot 60 minut

Total

Sprejet sem ob
dogovorjeni uri

Čakam manj kot 15 minut

Čakam od 15 do 30 minut

Čakam od 30 do 60 minut

Čakam več kot 60 minut

Total

Sprejet sem ob
dogovorjeni uri

Čakam manj kot 15 minut

Čakam od 15 do 30 minut

Čakam od 30 do 60 minut

Čakam več kot 60 minut

Total

Sprejet sem ob
dogovorjeni uri

Čakam manj kot 15 minut

Čakam od 15 do 30 minut

Čakam od 30 do 60 minut

Čakam več kot 60 minut

Total

Sprejet sem ob
dogovorjeni uri

Čakam manj kot 15 minut

Čakam od 15 do 30 minut

Čakam od 30 do 60 minut

Čakam več kot 60 minut

Total

ZAD

F1_OKS

F2_OKZ

F3_NEDOSTOP

F4_NAROCANJE

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 
 

Test of Homogeneity of Variances

3,185 4 193 ,015

6,705 4 159 ,000

5,004 4 159 ,001

1,149 4 159 ,336

11,373 4 159 ,000

ZAD

F1_OKS

F2_OKZ

F3_NEDOSTOP

F4_NAROCANJE

Levene
Statistic df1 df2 Sig.
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ANOVA

18,259 4 4,565 9,542 ,000

92,327 193 ,478

110,586 197

12,310 4 3,078 3,211 ,014

152,381 159 ,958

164,691 163

11,579 4 2,895 3,008 ,020

153,032 159 ,962

164,610 163

1,414 4 ,354 ,387 ,818

145,363 159 ,914

146,778 163

46,700 4 11,675 17,645 ,000

105,203 159 ,662

151,903 163

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

ZAD

F1_OKS

F2_OKZ

F3_NEDOSTOP

F4_NAROCANJE

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 

 

Robust Tests of Equality of Means

12,619 4 48,279 ,000

5,169 4 36,739 ,002

3,667 4 37,928 ,013

,343 4 44,039 ,848

13,140 4 36,909 ,000

Welch

Welch

Welch

Welch

Welch

ZAD

F1_OKS

F2_OKZ

F3_NEDOSTOP

F4_NAROCANJE

Statistic
a

df1 df2 Sig.

Asymptotically F distributed.a. 
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ANALIZA VPLIVA DEJAVNIKOV ZADOVOLJSTVA NA SPLOŠNO 
ZADOVOLJSTVO (REGRESIJSKA ANALIZA) 

Variables Entered/Removedb

CAKANJE_
DN, F3_
NEDOSTO
P, F2_
OKZ, F4_
NAROCAN
JE, F1_
OKS

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: ZADb. 
 

 

Model Summary

,781a ,611 ,598 ,470
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), CAKANJE_DN, F3_
NEDOSTOP, F2_OKZ, F4_NAROCANJE, F1_OKS

a. 

 
 

ANOVAb

54,361 5 10,872 49,217 ,000a

34,682 157 ,221

89,043 162

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), CAKANJE_DN, F3_NEDOSTOP, F2_OKZ, F4_NAROCANJE,
F1_OKS

a. 

Dependent Variable: ZADb. 
 

 

Coefficientsa

4,427 ,057 78,127 ,000

,106 ,050 ,141 2,105 ,037

,376 ,044 ,504 8,624 ,000

,016 ,040 ,021 ,411 ,682

,184 ,052 ,235 3,564 ,000

-,204 ,082 -,137 -2,476 ,014

(Constant)

F1_OKS

F2_OKZ

F3_NEDOSTOP

F4_NAROCANJE

CAKANJE_DN

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ZADa. 
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ANALIZA VPLIVA DEJAVNIKOV ZADOVOLJSTVA NA SPLOŠNO 
ZADOVOLJSTVO (REGRESIJSKA ANALIZA) 

Variables Entered/Removedb

CAKANJE_
DN, F1_
OKS, F2_
OKZ, F4_
NAROCAN
JE

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: ZADb. 
 

 

Model Summary

,781a ,610 ,600 ,469
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), CAKANJE_DN, F1_OKS, F2_
OKZ, F4_NAROCANJE

a. 

 
 

ANOVAb

54,324 4 13,581 61,804 ,000a

34,719 158 ,220

89,043 162

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), CAKANJE_DN, F1_OKS, F2_OKZ, F4_NAROCANJEa. 

Dependent Variable: ZADb. 
 

 

Coefficientsa

4,427 ,057 78,345 ,000

,104 ,050 ,138 2,080 ,039

,375 ,043 ,503 8,637 ,000

,183 ,051 ,234 3,559 ,000

-,205 ,082 -,138 -2,501 ,013

(Constant)

F1_OKS

F2_OKZ

F4_NAROCANJE

CAKANJE_DN

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ZADa. 
 


