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POVZETEK
Kronična bolezen ven prizadene skoraj polovico populacije. Z zgodnjim prepoznavanjem
bolezni in pravočasnim zdravljenjem lahko preprečimo številne zaplete, ki predstavljajo
veliko breme tako za posameznika kot tudi za celotni zdravstveni sistem. Osnovno pravilo
preprečevanja in zdravljenja bolezni je zdravljenje z medicinsko kompresijsko nogavico. V
magistrski nalogi smo s pomočjo metode kvantitativnega raziskovanja na obolelih raziskovali,
preučevali in analizirali dejavnike, ki vplivajo na nakup medicinskih kompresijskih nogavic,
in zadovoljstvo porabnikov v Sloveniji ter ugotovili, da na nakup kompresijskih nogavic
vpliva zdravnik specialist ali farmacevt ob pregledu, da se uporabniki za nakup medicinskih
kompresijskih nogavic odločajo na osnovi kakovosti izdelka, blagovne znamke in popusta pri
nakupu, ne pa tudi na osnovi njihove redne cene, in da dobra ocena zadovoljstva z uporabo
kompresijskih nogavic vpliva na ponovni nakup izdelka.
Ključne besede: marketing, blagovna znamka, dejavniki nakupa, zadovoljstvo kupcev,
medicinska kompresijska nogavica.

SUMMARY
Chronic venous disease affects nearly half of the population. An early recognition of the
disease and a timely treatment can prevent many complications which represent a significant
burden for individuals as well as for the entire health system. The basic rule for prevention
and treatment of this disease is the use of medical compression stockings. In this master thesis
we used the quantitative research method on patients to research, study and analyze the
factors that affect the purchase of medical compression stockings and the satisfaction of
customers in Slovenia, which lead to the conclusion that the purchase of compression
stockings is affected by a specialist doctor or a pharmacist and is based on the product quality,
brand and discount, but not on the regular price of the stockings, and that the satisfaction with
the use of compression stockings impacts the re-purchase of the product.
Keywords: marketing, brand, purchase factors, customer satisfaction, medical compression
stockings.
UDK: 339.138:615.4(043.2)
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1

UVOD

Tudi na trgu medicinsko tehničnih pripomočkov se je stopnja konkurenčnosti močno
povečala. Kupci so veliko bolj zahtevni, informirani in poučeni s strani stroke in tudi medijev.
Poznajo izdelke, blagovne znamke in vedo, kakšno kakovost si želijo in koliko so pripravljeni
za to kakovost plačati. Na izbiro imajo ne samo različne izdelke, temveč tudi prostor
(specializirano trgovino, lekarno), kjer izdelek kupijo, saj je pri nakupu medicinsko tehničnih
pripomočkov potrebno strokovno svetovanje in izbira ustreznega pripomočka po meri
posameznika oz. bolnika.

1.1

Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča

Najpogostejšo in splošno uveljavljeno opredelitev marketinga je sprejelo American Marketing
Association (AMA), ki pravi, da je marketing proces načrtovanja in snovanja izdelkov,
storitev in idej ter določanja cene in odločanja v zvezi z marketinškim komuniciranjem in
distribucijo z namenom, da se ustvari takšna izmenjava, ki zadovoljuje pričakovanja
posameznikov in podjetja (Potočnik 2002, 20). Marketing ni le prodaja izdelkov ali storitev,
temveč se začne z ugotavljanjem potrošnikovih potreb z raziskavo trga, nadaljuje s
proizvodnjo novih izdelkov, promocijo in oglaševanjem teh izdelkov in konča s fizično
distribucijo izdelkov do potrošnika, preko različnih prodajnih poti (Pass idr. 2005, 364).
Učinkovitost koncepta marketinga je odvisna od marketinškega spleta podjetja, ki je niz
marketinških instrumentov, ki jih podjetje uporablja, da sledi svojim marketinškim ciljem
(Kotler 1996, 98). Gre za t. i. dejavnike notranjega okolja (Kotnik 1991, 14). McCarthy
(Kotler 1996, 98) je razvil koncept štirih elementov (t. i. 4P-jev), ki predstavljajo prodajalčev
vidik marketinških elementov, s katerimi ta vpliva na kupca. Gre za klasične modele, ki se
nanašajo na izdelek (product), ceno (price), distribucijo (place) in promocijo oz. marketinško
komuniciranje (promotion) (De Pelsmacker, Geuens in Van den Bergh 2005, 2).
Pri izbiri medicinsko tehničnih pripomočkov ima pomembno vlogo ime izdelka oz. blagovna
znamka. Avtor Wood (2000, 67) navaja: »Blagovna znamka je mehanizem, ki omogoča
konkurenčno prednost podjetja s pomočjo diferenciacije (namen). Atributi, ki blagovno
znamko razlikujejo od drugih, vzbujajo potrošniku zadovoljstvo in mu prinašajo koristi, ki jih
je pripravljen plačati (mehanizem).« Posebno vlogo pri marketingu medicinsko tehničnih
pripomočkov imata tako marketinško kot tudi strokovno komuniciranje. Porabniki iščejo
nasvete in znanje o preprečevanju in zdravljenju bolezni tam, kjer je strokovnost najvišja. Če
zdravnik priporoča določen izdelek, bo velika verjetnost, da bodo porabniki prav tega tudi
kupili. V trenutku, ko se na trgu pojavita vsaj dva izdelka, ki lahko zadovoljita isto potrebo, in
ko imajo kupci možnost izbire, se pojavi potreba po boljšem poznavanju kupcev in njihovega
obnašanja (Mumel 2001, 19).

1

Marketinški koncepti v »marketingu medicinsko tehničnih pripomočkov« so enaki oz. zelo
podobni kot pri izdelkih široke porabe. Razlike so samo v etičnosti marketinga in pri
zakonsko predpisanih omejitvah. Urlep (2005, 2) opozarja, da je prav zdravje ena od vrednot,
pri katerih nikoli ne bi smeli prekoračiti meje etičnosti.
Magistrska naloga proučuje in analizira dejavnike, ki vplivajo na nakup medicinsko tehničnih
pripomočkov oz. medicinske kompresijske nogavice, pri zdravljenju bolezni kroničnega
venskega popuščanja.
Zadnja leta je bilo v Sloveniji na temo kronične venske bolezni, ki jo imenujemo tudi
kronično vensko popuščanje, zelo veliko napisanega, povedanega in tudi storjenega v smislu
preventivnih ukrepov oz. preprečevanja in nadzora bolezni. Natančno razširjenost kronične
venske bolezni je težko določiti, kot navaja Milić (2011, 253), pa prizadene približno 2–56 %
moških in 1–60 % žensk v razvitem svetu. Do danes imamo v Sloveniji izvedeno le eno
raziskavo razširjenosti kronične venske bolezni, v kateri je Mlačak (1988) za občino Metlika
ugotavljal pojav krčnih žil pri 29,4 % moških in 41,0 % žensk, starejših od 20 let, na vasi in
pri 15 % moških in 33,7 % žensk, starejših od 20 let, v mestu. Bolezni ven predstavljajo
znatno obolevnost in so povezane z visokimi stroški za zdravstveno varstvo, v veliki meri pa
negativno vplivajo tudi na kakovost življenja obolelega (Milić 2011, 253). Začetna faza
bolezni je pri večini bolnikov pogosto zanemarjena, mnogi iščejo zdravljenje šele takrat, ko je
bolezen že zelo napredovala (Malgor in Labropoulos 2011, 259) in ko se stroški zdravljenja
bistveno povečajo.
Bolezen kroničnega venskega popuščanja »je klinično opredeljena kot sklop simptomov in
znakov, ki nastanejo zaradi povečanega tlaka v povrhnjih in/ali globokih venah spodnjih
udov« (Nicolaides 2000, po Šikovec idr. 2005, 193). Najpogostejši simptomi so bolečine v
spodnjem delu nog, srbenje, pekoč občutek, težke, utrujene in nemirne noge, otekle noge,
nočni krči. Avtorji Belcaro, Nicolaides in Veller (1995, po Šikovec idr. 2005, 193)
opredeljujejo: »Znaki kroničnega venskega popuščanja so lahko metličaste vene, mrežaste
vene ali krčne žile (varice), ki so še posebej pogoste pri ženskah, otekline in kožne
spremembe, kot so temnejša obarvanost in v napredovalni obliki venska razjeda oz. ulkus«, ki
se zdravi več mesecev, pogosto tudi več let. Najpomembnejši dejavniki tveganja za nastanek
kronične venske bolezni so dednost, starost, spol (ženske so bolj podvržene), hormonske
spremembe (nosečnost), izpostavljenost toploti, pretežno sedeče ali stoječe delo ter telesna
višina in teža (Bergan idr. 2006, 495).
Zdravljenje kroničnega venskega popuščanja obsega neoperacijsko oz. konzervativno
zdravljenje (zdravljenje z zunanjo kompresijo, sklerozacijo, zdravljenje z venoaktivnimi
zdravili idr.) in kirurško oz. operativno zdravljenje (Šikovec idr. 2005, 195). Zlato pravilo
zdravljenja kroničnega venskega popuščanja je kompresijsko zdravljenje, ne glede na
razvojno stopnjo bolezni. S pravilno kompresijsko terapijo lahko uspešno zdravimo vse
simptome in znake te bolezni. Gre za elastično nogavico (ali povoj), ki ima nalogo stiskanja
2

oz. ustvarjanja tlaka na predelu gležnja 12–18 mmHg pri preventivnih nogavicah in 18–59
mmHg pri kurativnih nogavicah (Jones idr. 1980, 569), ki jo predpiše zdravnik specialist
(flebolog, dermatovenerolog, žilni kirurg idr.).
Ker je problematika zdravljenja bolezni kroničnega venskega popuščanja z uporabo
medicinsko tehničnih pripomočkov s strani porabnikov in zadovoljstvo uporabnikov z njimi
področje, kjer do sedaj ni bilo izvedenih ustreznih raziskav, smo v magistrski nalogi
podrobneje raziskali, preučili, opredelili in analizirali dejavnike, ki vplivajo na nakup izbranih
medicinsko tehničnih pripomočkov, in zadovoljstvo z njihovo uporabo v Sloveniji.
Ocenjujemo, da je opravljena raziskava o analizi dejavnikov, ki vplivajo na nakup izbranih
medicinsko tehničnih pripomočkov, in o zadovoljstvu z njimi tudi ključni prispevek
magistrske naloge k znanosti.

1.2

Namen in cilji magistrske naloge

Namen magistrske naloge je bil raziskati, preučiti, opredeliti in analizirati dejavnike, ki
vplivajo na nakup izbranih medicinsko tehničnih pripomočkov za preprečevanje in
zdravljenje bolezni kroničnega venskega popuščanja, in zadovoljstvo porabnikov v Sloveniji.
Poudarek je bil na raziskovanju, ali pri nakupu medicinsko tehničnih pripomočkov bolj vpliva
marketinško ali bolj strokovno komuniciranje in kaj ima največji vpliv na odločitve pri
nakupu izbranih medicinsko tehničnih pripomočkov za preprečevanje in zdravljenje bolezni
kroničnega venskega popuščanja – cena, kakovost izdelka ali blagovna znamka.
Cilji magistrske naloge so bili:
– v teoretičnem delu smo s pomočjo domače in tuje literature natančno preučili
obravnavano tematiko,
– predstavili smo problematiko bolezni kroničnega venskega popuščanja ter raziskali in
preučili možne načine zdravljenja bolezni,
– v empiričnem delu naloge smo raziskali, preučili, opredelili in analizirali dejavnike, ki
vplivajo na nakup izbranih medicinsko tehničnih pripomočkov (v nadaljevanju
kompresijskih nogavic) za preprečevanje in zdravljenje bolezni kroničnega venskega
popuščanja, in zadovoljstvo porabnikov v Sloveniji,
– z empirično raziskavo smo izmerili in analizirali zadovoljstvo uporabnikov kompresijskih
nogavic v Sloveniji,
– na osnovi rezultatov raziskave smo podali predloge za nadaljnji razvoj in nadaljnje
raziskovanje.

1.3

Hipoteze in raziskovalne metode dela

V skladu z namenom in zastavljenimi cilji smo v empiričnem delu magistrske naloge
preverjali naslednje hipoteze:
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Hipoteza 1 – Strokovno komuniciranje statistično bolj pomembno vpliva na odločitve
porabnikov pri odločitvi za nakup kompresijskih nogavic kot marketinško komuniciranje.
Hipotezo smo preverjali s pomočjo enostranskega t-testa (angl. one sample t-test).
Strokovno komuniciranje nismo upoštevali kot del marketinškega komuniciranja.
Med strokovno komuniciranje smo šteli naslednje spremenljivke:
– Priporočilo in predpis kompresijske nogavice s strani zdravnika specialista.
– Priporočilo medicinske sestre.
– Priporočilo farmacevtskega tehnika in farmacevta v lekarni ali specializirani trgovini.
Med marketinško komuniciranje smo šteli naslednje spremenljivke:
– Priporočila iz medijev (TV, radijski sprejemnik, tiskani oglasi, internet).
– Priporočila neposredno od proizvajalca ali distributerja medicinskih kompresijskih
nogavic.
– Priporočila od prijateljev, svojcev, znancev.
Hipoteza 2 – Porabniki se odločajo za nakup kompresijskih nogavic na osnovi njihove cene,
kakovosti izdelka in blagovne znamke.
Pri preverjanju hipoteze smo uporabili multivariatno regresijsko analizo (uporabili smo
metodo stepwise), s katero smo ugotavljali povezanost odvisne spremenljivke z neodvisnimi
spremenljivkami. Kot odvisno spremenljivko smo šteli pogostost nakupa in uporabe
medicinskih kompresijskih nogavic, kot neodvisne spremenljivke pa dejavnike vpliva na
odločitev za nakup medicinskih kompresijskih nogavic; kakovost izdelka,blagovna znamka
izdelka in cena izdelka, ter uporabnost izdelka, embalaža izdelka, proizvajalec izdelka,
reklamni oglas izdelka, priporočilo izdelka od sorodnikov, prijateljev in znancev, zdravniško
svetovanje in prepis določenega izdelka, popust pri nakupu, predhodne izkušnje z izdelkom in
svetovanje ob nakupu izdelka.
Hipoteza 3 – Ocena zadovoljstva z uporabo kompresijskih nogavic vpliva na ponovni nakup
izdelka.
Za ugotavljanje statistično značilne povezanosti ocene zadovoljstva z željo po ponovnem
nakupu izdelka smo uporabili Pearsonov koeficient korelacije, ki je mera linearne povezanosti
med dvema numeričnima normalno porazdeljenima spremenljivkama in meri moč linearne
povezanosti med dvema spremenljivkama (Šuster Erjavec in Južnik Rotar 2013, 83).
Teoretični del magistrske naloge temelji na uporabi sekundarnih podatkov, ki so bili zbrani za
predstavitev teoretičnih osnov preučevane tematike.
Uporabljene so bile naslednje raziskovalne metode:
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–
–
–
–

opisna ali deskriptivna metoda: opredelili in opisali smo teoretična dejstva,
metoda komparacije: primerjali smo dejstva različnih avtorjev,
metoda povzemanja ali kompilacije: povzemali smo spoznanja, sklepe in stališča drugih
avtorjev ter različnih inštitucij,
metoda sinteze: na osnovi rezultatov, ki smo jih pridobili po zgoraj navedenih metodah,
smo združili podatke in ugotovite ter jih uporabili za empirični del naloge.

Empirični del naloge temelji na uporabi metode kvantitativnega raziskovanja. Kot merski
instrument smo uporabili anketni vprašalnik zaprtega tipa. Izveden je bil s pomočjo metode
neposrednega oz. direktnega spraševanja na terenu, na območju Republike Slovenije. V
vzorec anketiranih je bilo zajetih 228 ljudi, obolelih za kroničnim venskim popuščanjem. Ker
smo ocenjevali, da gre za večino starejšo populacijo, je bila izvedena klasična anketa v pisni
obliki. Pred izvedbo raziskave smo izvedli manjše testiranje anketnega vprašalnika, s pomočjo
katerega smo izluščili tiste informacije, ki so bile zanimive za izvedbo raziskave in analizo. Z
raziskavo smo pridobili podatke za analizo in potrditev ali zavrnitev zastavljenih hipotez.
Podatke smo analizirali s pomočjo programskega paketa SPSS for Windows. Naredili smo
opisno statistiko (izračun frekvenc, srednje vrednosti in standardnega odklona) posameznih
spremenljivk, t-test, faktorsko analizo, regresijsko in korelacijsko analizo. Izidi analize
izhajajo iz 220 popolnoma izpolnjenih anketnih vprašalnikov. V zadnji fazi so rezultati
raziskave podrobneje statistično in vsebinsko interpretirani, kar je bila osnova za podajanje
ugotovitev raziskovanja, preverjanje zastavljenih hipotez in sklep magistrske naloge.

1.4

Predpostavke in omejitve

Ker je magistrska naloga obravnavala aktualno tematiko bolezni kroničnega venskega
popuščanja, smo predpostavljali, da bodo rezultati raziskave pomemben prispevek k znanosti
in stroki za nadaljnje ugotavljanje stanja na področju preprečevanja in še uspešnejšega
zdravljenja bolezni kroničnega venskega popuščanja.
Omejitve v empirični raziskavi smo zaznavali v pripravljenosti obolelih za sodelovanje pri
anketiranju v ambulantah, lekarnah in specializiranih trgovinah in v pomoči zdravstvenega
osebja pri izpolnjevanju anket, saj se je anketa izpolnjevala na klasični način z metodo
spraševanja. Omejitve smo zaznavali tudi v omejenem vzorcu anketiranih, kar pomeni, da
rezultatov ne bomo mogli posploševati na celotno populacijo.
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2

MARKETING IN MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE

Poglavje obravnava teoretična izhodišča opredelitve in razvoja marketinga, marketinški splet
izdelka, načine marketinškega komuniciranja ter etičnost in zakonodajne okvire
marketinškega komuniciranja medicinsko tehničnih pripomočkov v Sloveniji.

2.1

Opredelitev in razvoj marketinga

Pojem marketing1 izvira iz anglosaškega izraza »market«, ki pomeni trg ali tržišče. Avtorji so
iskali primeren slovenski izraz, vendar se še vedno najpogosteje uporablja beseda marketing,
ki jo nadomešča izraz trženje (Vukasović 2012, 17).
Prvi izsledki marketinga so se začeli pojavljati okrog leta 1950. Najprej v industrijsko razvitih
državah, kjer so marketing najprej začeli uvajati v podjetja, v katerih je bila proizvodnja
usmerjena v široko porabo, kasneje pa tudi v druge vrste proizvodnje. Kasneje, po letu 1960,
se je začelo razvijati obdobje poslovnega upravljanja in vodenja ali integriranega marketinga
(Vukovič 2005, 9).
Avtorji navajajo številne definicije marketinga. Kotler (2004, 6) marketing opisuje kot
družbeni proces, s pomočjo katerega skupine ali posamezniki dobijo, kar želijo in potrebujejo,
da nato lahko ustvarijo, ponudijo in z drugimi svobodno izmenjujejo izdelke in storitve, ki
imajo vrednost. Devetak (2007, 15) pravi: »Trženje je usmerjeno k zadovoljevanju potreb
potrošnikov, hkrati pa je to upravljavska tehnologija prilagajanja izdelkov in storitev glede
njihovih želja in potreb, ki se spreminjajo.« Marketing je proces načrtovanja in izvajanja
koncepta cene, promocije in distribucije izdelkov in storitev podjetja, s katerimi podjetje
ustvarja in izmenjuje vrednost in zadovoljuje svoje kupce ter izpolnjuje cilje podjetja (De
Pelsmacker, Geuens in Van den Bergh 2005, 2). Vukovič in Završnik (2010, 7) pa pravita, da
je marketing družbeni in upravljavski proces, s katerim posamezniki in podjetja dobijo, kar
želijo in kar potrebujejo. Zanimivo je tudi Postmanovo (2001, 15) razmišljanje o marketingu,
ki le-tega opredeljuje kot celotni nakupno-prodajni proces, ki se konča z ekonomsko menjavo.
Za Hilla (1994, 479) je vloga marketinga to, da spozna tržišče in na trgu prepozna luknje, ki
jih lahko kasneje zapolni z novimi izdelki ali storitvami. Opozarja, da bi marketing moral
sodelovati z oddelkom raziskav in razvoja, saj marketing ve, kaj tržišče potrebuje in kaj
pričakujejo in potrebujejo porabniki.
Opredelitve marketinga različnih avtorjev se razlikujejo tudi glede na njihova izhodišča.
Marketing lahko namreč danes razumemo kot splet ciljnih aktivnosti, kot proces, znanost,

1

Nekateri slovenski avtorji uporabljajo besedo »marketing«, drugi besedo »trženje«. Izraza
uporabljamo kot sinonima, saj sta vsebinsko enakovredna. V besedilu uporabljamo besedo
»marketing«, razen v primerih, ko gre za citate.
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veščino ali spretnost, kot sistem, kot poslovno funkcijo, kot miselnost ali filozofijo ter ne
nazadnje kot organizacijsko strukturo (Radonjič in Iršič 2011, 101).
Najbolj popolno in novo definicijo marketinga pa daje Ameriško združenje za marketing
(AMA) iz leta 2004, ki pravi, da je »[m]arketing organizacijska funkcija in skupek procesov
ustvarjanja, komuniciranja in dostavljanja vrednosti odjemalcev ter managementa odnosov z
odjemalci na načine, ki so koristni za organizacijo in njene zainteresirane segmente javnosti«
(Kotler in Keller 2006, 6), in ki marketinško zasnovo opredeljuje s treh vidikov (Bunc 2007,
19):
– »ekonomskega, kjer marketing pomeni dejavnosti, ki vplivajo na tisti del človeške
dejavnosti, ki se ukvarja z ustvarjanjem in menjavo prostorskih, časovnih in posestnih
uporabnih vrednosti tržnega blaga, tj. vseh dobrin in prototipov proizvodov in njihovih
razmnoženih oblik izdelkov, storitev, znanja, načrtov, poslov ipd. Gre za dejavnosti, ki
zadovoljujejo človekove in družbene motive in potrebe s pomočjo proizvodnje in
menjave tržnega blaga v obliki naravnih dobrin, izdelkov in storitev ob upoštevanju
njihovih točno določenih tržnih vrednosti,
– pravnega, kjer vključuje marketing vse dejavnosti, ki vplivajo na pravno menjavo lastnine
ter lastninskih in posestnih pravic, dobrin, izdelkov in storitev, in
– opisnega oz. funkcijsko-delujočega, kjer je marketinška zasnova zajeta v obliki opisnega
naštevanja marketinških temeljnih funkcij, področij in dejavnosti, v globalno poslovnem
pogledu«.
Dibb idr. (1997, 7) povzemajo glavne sestavine različnih opredelitev marketinga in njihove
glavne prednosti:
– zadovoljevanje kupcev,
– prepoznavanje marketinških priložnosti,
– ciljanje na »prave« kupce,
– spodbujanje menjalnih odnosov,
– ostati v ospredju v dinamičnih okoljih,
– prizadevati si prehiteti tekmece,
– učinkovitejše izkoriščanje sredstev,
– povečanje tržnega deleža,
– krepitev donosnosti.
Avtor Bunc (2007, 19) navaja: »Marketing je danes sodobni tržni leadership, management in
inženiring tržnega gospodarstva, čigar cilj je predvsem tržno razvijanje in zadovoljevanje
motivov in potreb tržnih strank s tržno uspešnimi prototipi proizvodov in iz njih izvedenih
izdelkov oz. storitev ter s tem doseganje globalne razvojno-tržne in tržno-proizvodne
produktivnosti in učinkovitosti.«
Leta 2009 pa so Kotler idr. (2009, 6−7) zapisali: »Marketing je naravnanost na odjemalca, ki
jo prežemajo organizacijske funkcije in procesi, usmerjena pa je k izpolnjevanju marketinških
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obljub na osnovi ponudbe vrednosti. Le-ta mora omogočiti izpolnitev posameznikovih
pričakovanj na osnovi obljub ter izpolnitev tovrstnih pričakovanj na osnovi podpore tistim
procesom, ki generirajo vrednost za odjemalca […].«
»Cilj marketinške filozofije je, da podjetje preko zadovoljstva kupcev doseže dobiček.«
(Lancaster in Reynolds 2004, 14)

2.2

Temeljni marketinški koncepti

V družbeni opredelitvi marketinga zasledimo pojme oz. elemente marketinga: potreba, želja,
povpraševanje, izdelek ali storitev, vrednost, zadovoljstvo, menjava in trg. Elementi
marketinga predstavljajo krogotok marketinga, kar prikazuje slika 1 (Vukasović 2012, 25).

Slika 1: Krogotok marketinga
Vir: Vukasović 2012, 25.

Razumevanje potreb, želja in povpraševanja ciljnega trga je osnovni koncept marketinškega
delovanja. Marketinško razmišljanje se prične s človeško potrebo, ki je interpretirana kot
občutek pomanjkanja, ki ga posameznik zazna, ko je prikrajšan za osnovno zadovoljstvo.
Želje so povezane z določenim izdelkom ali storitvijo, ki naj bi zadovoljila posamezno
potrebo. Povpraševanje nastane, ko želja dobi podporo v kupni moči. Podjetje mora ugotoviti,
koliko ljudi bi bilo pripravljenih kupiti njihov izdelek. Človek ima potrebe, ki jih zadovoljuje
z raznovrstnimi izdelki, ki dajejo porabniku vrednost in osebno zadovoljstvo. Menjava
predstavlja osrednji pomen marketinga, ki se vrši na trgu (Vukasović 2012, 26−7).
Značilnosti trga so se skozi čas spreminjale in so sledile šestim temeljnim poslovnim
usmeritvam (Kotler 2004, 17−7; Kotler in Keller 2009, 20−8; Kotler idr. 2008, 16−21, po
Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 20−4):
– Koncept proizvodnje
Koncept proizvodnje temelji na predpostavki, da dajejo porabniki prednost izdelkom, ki so na
trgu dosegljivi vsem in so za njih ugodni. Takšna usmeritev je smiselna takrat, kadar je
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povpraševanje po izdelku veliko večje od ponudbe, kupna moč prebivalstva pa je nizka. V
konceptu proizvodnje je glavna skrb podjetja usmerjena v produktivnost in učinkovitost
proizvodnega procesa.
– Koncept izdelka
Koncept izdelka poudarja, da dajejo porabniki prednost funkcionalnemu in kakovostnemu
izdelku, za katerega so pripravljeni tudi plačati. Se pa velikokrat podjetjem zgodi, da ne vidijo
konkurence, ker se zaljubijo v svoj lastni izdelek.
– Prodajni koncept
Temelji na ugotovitvah in predpostavkah, da porabnik ne bo kupil izdelka sam od sebe,
temveč ga je treba k nakupu motivirati. Prodajni koncept se uporablja pri izdelkih, ki jih ljudje
običajno niso imeli namena kupiti. Podjetja poskušajo potencialne kupce pridobiti z
intenzivnim oglaševanjem, s pošiljanjem prospektov, katalogov, telefonskimi klici, obiski na
domu ipd.
– Marketinški koncept
Se je razvil v sredini petdesetih let dvajsetega stoletja in je zamenjal filozofijo »naredi in
prodaj« v filozofijo »zaznaj in odzovi se«. Koncept marketinga temelji na razliki med
prodajo, ki zadovoljuje potrebe prodajalcev, in marketingom, ki zadovoljuje potrebe
porabnikov.
Preglednica 1 prikazuje razliko med prodajo in marketingom.
Preglednica 1: Razlika prodaja − marketing
Prodaja

Marketing

poudarek je na izdelku

poudarek je na porabniku

podjetje mora najprej narediti izdelek, šele
nato razmišlja, kako naj ga proda

podjetje najprej ugotovi potrebe porabnikov
in nato razmišlja, kako naj izdela in ponudi
izdelek, ki jim bo ustrezal

poslovodstvo je usmerjeno k dobičku, ki je
odvisen od obsega prodaje

poslovodstvo je usmerjeno k dobičku, ki ga
prinese zadovoljstvo porabnikov

načrtovanje je usmerjeno kratkoročno, v
ospredju so obstoječi izdelki in trgi

načrtovanje je usmerjeno dolgoročno, v
ospredju so novi izdelki, bodoči trgi in rast v
prihodnosti

na prvem mestu so potrebe prodajalca

na prvem mestu so želje porabnikov

Vir: Vukasović 2012, 38.

–

Koncept porabnika
Podjetje, ki sledi konceptu porabnika, se ukvarja s posameznim porabnikom na način, da
zbira informacije o porabniku, informacije o minulih transakcijah, psihografskih in
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2.3

demografskih značilnostih ter preferencah glede medijev in marketinških poti za vsakega
porabnika.
Koncept družbeno odgovornega marketinga
Koncept družbeno odgovornega marketinga ponuja porabnikom boljše zadovoljevanje
potreb in želja v primerjavi s konkurenti, saj vključuje še ekološki vidik, demografske
trende in zapostavljanje socialne storitve ter je v skladu z dolgoročnim zadovoljstvom in
blaginjo posameznika in celotne družbe.

Marketinški splet izdelka

Če želi podjetje doseči želeno pozicijo na trgu, se mora čim bolj prilagajati potrebam kupcev
in izkoristiti svoje prednosti (Vidic 2000, 106). Motive in potrebe potrošnikov lahko podjetje
zadovoljuje z različno strukturo elementov spleta marketinških instrumentov (Bunc 2007,
123). Podjetja si vodila za oblikovanje marketinškega spleta ustvarijo z določitvijo ciljnih
trgov in strategije marketinga ter z opredelitvijo konkurenčnega položaja, ki ga ima podjetje
na trgu (Gabrijan in Snoj 1996, 149).
Avtorja Radonjič in Iršič (2011, 551) navajata: »Marketinški splet, ki ga definira marketing
organizacije za konkreten izdelek, pomeni tudi določen način razlikovanja (diferenciacije)
organizacije z drugimi ponudniki. Eden od pomembnih dejavnikov uspešnosti marketinškega
spleta je hitrost, s katero lahko organizacija reagira na spremenjeno povpraševanje po izdelku
ne glede na to, ali se veže na količino, kakovost ali pa dizajn.«
Marketinški splet podjetja je niz marketinških instrumentov oz. skupek orodij, ki jih podjetje
uporablja in potrebuje, da sledi svojim marketinškim ciljem na ciljnem trgu (Kotler 1996, 98).
Gre za t. i. dejavnike notranjega okolja (Kotnik 1991, 14). McCarthy (1964, po Kotler 2004,
16) je razvil koncept štirih elementov (4P-jev), ki predstavljajo prodajalčev vidik
marketinških elementov, s katerimi ta vpliva na kupca. Gre za klasične modele, ki se nanašajo
na izdelek (product), ceno (price), distribucijo (place) in promocijo oz. marketinško
komuniciranje (promotion) (De Pelsmacker, Geuens in Van den Bergh 2005, 2), kar
podrobneje prikazuje preglednica 2.

10

Preglednica 2: Štiri sestavine marketinškega spleta
Izdelek

Marketinške
poti

Cena

Marketinško
komuniciranje

raznolikost izdelkov

cena

poti

pospeševanje prodaje

kakovost

popusti

pokritost

oglaševanje

oblika

predujmi

asortimenti

osebna prodaja

značilnosti

plačilno obdobje

lokacije

odnosi z javnostmi

ime blagovne znamke

pogoji kreditiranja

zaloga

neposredni marketing

embaliranje

prevoz

velikost
storitve
jamstva
vračila
Vir: Kotler 2004, 16.
Po pregledu strokovne literature zasledimo, da različni avtorji dopolnjujejo obstoječe
sestavine marketinškega spleta 4P še z drugimi sestavinami, čeprav se je McCarthyjev
koncept najbolje uveljavil v praksi. Judd (1987, po Goi 2009, 3) k osnovnemu konceptu 4Pjev dodaja ljudi (people), zaradi vse večje segmentacije potrošnikov in sprememb v okolju
(Jančič 1999, 102). Booms in Bitner (1981, po Goi 2009, 3) pa k osnovnemu konceptu 4P-jev
dodata 3P-je, in sicer udeleženci (participants), fizični dokazi (physical evidence) in izvajanje
(process), kar prikazuje slika 2.
Lauterborn (1990, 26, po Kotler 1996, 100) je koncept 4P-jev dopolnil s konceptom 4C-jev:
– izdelek (product) → potrebe in želje kupcev (customer solution),
– cena (price) → stroški za kupca (cost),
– prodajne poti (place) → udobje oz. pripravnost (convenience),
– promocija (promotion) → komunikacija (communication).
Razlika med njima je le, da splet 4C-jev odprto in jasno izpostavi marketing koristi ter da
namesto cene izpostavlja strošek kot osnovni element marketinškega spleta (Urlep 2005, 13),
kar je pomembno tudi pri izbiri medicinsko tehničnih pripomočkov, katerih glavni namen je
lajšanje in zdravljenje bolezni.
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Slika 2: Marketinški splet – 7P
Vir: Devetak in Vukovič 2002.

Tudi farmacevtska podjetja in podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo medicinsko tehničnih
pripomočkov, večinoma uporabljajo klasični marketinški splet s 4P-ji. Schultz (1991, po
Trombetta 2001, 8), profesor integriranega trženja, pa navaja 4R-pristop in pravi, da bi v
farmacevtskem trženju 4P-je zamenjali s 4R-ji, in sicer pridobiti (recruit), odzvati (response),
zadržati (retain) in povrniti (return).
Kesič (1999, po Kesič 2006, 14) pa opozarja, da v farmacevtiki pridobiva na pomenu vedno
bolj kompleksno in celovito obravnavanje kroga 11P: izdelek (product), patent (patent), cena
(price), trg (place), promocija (promotion), plačniki (payers), oskrbovalci (providers),
zdravniki (physicians), farmacevti (pharmacists), farmacevtska industrija (pharmaceutical
industry) in bolniki (patients), s čimer se strinjamo tudi za primer marketinga medicinsko
tehničnih pripomočkov.
V preglednici 3 so predstavljeni elementi marketinškega spleta, ki so jih posamezni avtorji
tekom let postopno dopolnjevali.
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Preglednica 3: Marketinški splet in njegovo dopolnjevanje
4P

5P

7P

10P

15P

McCarthy
(1964)

Judd
(1987)

Booms in Bittner
(1981)

Kotler2
(1991)

Baumgartner
(1991)

product

product

product

product

product/service

price

price

price

price

price

place

place

place

place

place

promotion

promotion

promotion

promotion

promotion

people

participants

probing

people

physical evidence

partitioning

politics

process

prioritising

public relation

positioning

probe

politics

partition

public opinion

prioritise
position
profit
plan
performance
positive implementation

Vir: po Gummesson 1994, 8.

2.3.1 Izdelek
Prvi in osnovni instrument marketinškega spleta je izdelek. Kotler (1996, 432) pravi, »da je
izdelek stvar, ki jo je možno ponuditi na trgu za vzbuditev pozornosti, za nakup, uporabo in
porabo in ki lahko zadovolji željo ali potrebo«. Pri načrtovanju ponudbe oziroma izdelka
govorimo o petih ravneh izdelka. Ta koncept razdelitve izdelkov poimenujemo čebulni
koncept (Vukasović 2012, 197) in vključuje (Podnar, Golob in Jančič 2007, 123):
– jedro izdelka – pomeni osnovno korist, ki jo izdelek ponuja,
– osnovni izdelek – zadovoljitev koristi na najosnovnejši način,
– pričakovani izdelek – vsebuje tiste značilnosti, ki jih pričakuje in po pomembnosti
uravnava potrošnik,

2

Podatki o primarnem viru niso navedeni.
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–

–

razširjeni izdelek – se nanaša na dodano korist oz. značilnosti in lastnosti, ki jih lahko
potrošniku ponudimo nad njegovimi pričakovanji (dostava, plačilni pogoji, garancija
itd.),
potencialni izdelek – se nanaša na potencialni razvoj izdelka v prihodnosti.

Oblikovanje dobrih izdelkov je še posebej danes za podjetja izjemno velik izziv; zaradi
izjemne konkurence in zaradi vedno večje informiranosti potrošnikov. Oblikovati izdelek in
ga nadgraditi v blagovno znamko z dodajanjem prave vrednosti za potrošnika je za podjetje
zahtevna naloga (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 123). Fisk (2009, 25) namreč
opozarja, da smo v času, ko je treba več pozornosti nameniti in preusmeriti na blagovne
znamke, da lahko konkurirajo znotraj dinamičnih tržišč.
Več teoretičnih izhodišč o izdelku in blagovni znamki je predstavljenih v poglavju 3.

2.3.2 Prodajne cene
Cena je edini element marketinškega spleta, ki prinese podjetju prihodek in dobiček
(Lancaster in Reynolds 2004, 169). Devetak (1996, 16) opredeli ceno kot denarni izraz
izdelka ali storitve. Cena je izraz denarne vrednosti izdelka, ki vpliva na potrošnike. Prodajna
cena mora pokriti vse stroške razvoja, proizvodnje, promocije, distribucije, prodaje, stroške
carin, davkov in na koncu zagotoviti podjetju dobiček (Florjančič in Ferjan 2000, 152).
Cena močno pozicionira izdelek v očeh kupca. Med segmentoma cena – kakovost obstaja
konkurenca (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 163). Čeprav cena znotraj
marketinga ni opredeljena kot odločilni dejavnik odločitve za nakup, je pa zagotovo
pomemben dejavnik; če ceno postavimo previsoko, bomo odgnali kupce h konkurenci, če jo
postavimo prenizko, ne bomo pokrili stroškov in ne bomo preživeli (Podnar, Golob in Jančič
2007, 135).
Avtorji (Rao in Monroe 1989; Sweeney, Soutar in Johnson 1999; Erevelles, Abhik in Vargo
1999, po Vukasović 2012, 212−213) so prišli do zanimivih ugotovitev, in sicer da višja
zaznana cena vodi k višji zaznani kakovosti izdelka. Raziskava avtorjev (Dodds, Monroe in
Grewal 1991; Grewal, Monroe in Krishnan 1998; Sweeney, Soutar in Johnson 1999;
Erevelles, Abhik in Vargo 1999; Pisnik Korda 2008; Vukasović 2010, po Vukasović 2012,
213) in njihovi rezultati pa prav tako kažejo, da zaznana cena neposredno vpliva na zaznano
vrednost.
Avtorica Konečnik Ruzzier (2011, 179, po Vukasović 2013, 30) glede na njihovo
prepoznavanje in dojemanje cene opredeli tri skupine porabnikov:
– porabniki, ki imajo idejo o tem, koliko določeni izdelek stane, in ki pristanejo le na
manjša odstopanja od njim sprejemljive cene,
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–
–

porabniki, ki imajo slabšo predstavo o tem, koliko naj bi določeni izdelek stal, in so manj
občutljivi na odstopanja od njim sprejemljivih cen; v to skupino spada največ porabnikov,
porabniki, ki ne vedo, koliko naj bi določeni izdelek stal.

2.3.3 Marketinške poti
V sodobnem, današnjem gospodarstvu proizvajalci ne prodajajo svojih izdelkov direktno
končnim porabnikom, ampak preko trgovskih posrednikov (Potočnik 2001, 85). Marketinške
poti lahko opredelimo kot vse organizacije, ki z izdelki povezujejo reprodukcijske procese
organizacije dobaviteljice in organizacije odjemalke (Meško Štok 2011, 69). Med
pomembnejše odločitve managementa podjetja sodijo marketinške poti. Potočnik (2002, 253)
navaja: »Cilj prodaje je dosežen šele tedaj, ko pride izdelek do končnega porabnika.«
Vprašanji, katere marketinške poti izbrati, da bo izdelek prišel na prodajno mesto, in kako ta
izdelek distribuirati, da bo čim bolje pokril izbrani trg, sta bistveni za vsakega tržnika
(Habjanič in Ušaj Hvalič 2000, 88).
Na marketinški poti se izdelek giblje od proizvajalcev do porabnikov in med tem udeleženci
na marketinški poti izvajajo veliko pomembnih funkcij (Kotler 2004, 506−507):
– zbirajo informacije o sedanjih in morebitnih kupcih, konkurentih in drugih udeležencih,
– razvijajo in širijo prepričljiva sporočila, da bi spodbudili nakup,
– dosegajo sporazume o ceni in drugih pogojih,
– dajejo naročila proizvajalcem,
– pridobivajo sredstva za financiranje zalog,
– prevzamejo tveganja,
– skrbijo za skladiščenje in premik,
– skrbijo za plačilo računov idr.
Raziskave (Ferris, Oliver in de Kluyver 1989; Smith 1992, po Vukasović 2012, 221), ki so
preučevale povezavo med distribucijo, zadovoljstvom porabnikov in zaznano vrednostjo
izdelka oz. blagovne znamke, kažejo, da prisotnost izdelka na prodajnih policah vpliva na
zadovoljstvo porabnikov, njihovo zaupanje in na zaznano vrednost blagovne znamke.

2.3.4 Marketinško komuniciranje
Danes marketing zahteva od podjetja več kot le dober izdelek, privlačno ceno in dostopnost
izdelka. Podjetje mora komunicirati z obstoječimi in morebitnimi kupci; nobeno podjetje se
ne more izogniti vlogi sporočevalca in promotorja (Kotler 2004, 563). Marketinško
komuniciranje lahko preprosto opredelimo kot sredstvo, s katerimi dobavitelji izdelkov,
storitev, vrednosti ali idej predstavijo le-te ciljni publiki s ciljem spodbujati dialog, ki vodi do
boljših poslovnih ali drugih razmerij (Egan 2007, 1−2).
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Starman (1996, 8) cilje marketinškega komuniciranja opredeljuje kot:
– informirati o novem izdelku; delovanje izdelka; nova uporaba izdelka; zmanjšati
porabnikovo negotovost idr.,
– prepričati porabnika, da kupi izdelek zdaj; graditi ugled podjetja; oblikovati pripadnost;
preferenco do znamke idr.,
– spomniti na izdelek in zadržati vest o obstoju izdelka; opozoriti, kje je izdelek na voljo;
obstoj izdelka idr.

2.4

Načini marketinškega komuniciranja

Pri izvajanju posameznih marketinških aktivnostih mora podjetje upoštevati vsaj približen
vrstni red korakov: identificirati ciljno skupino, izostriti cilj in namen promocijske aktivnosti,
sestaviti ustrezno sporočilo za primerno izbran medij ter izbirati vire financiranja posameznih
aktivnosti. Ob koncu izvedenih promocijskih aktivnosti pa je treba zbrati in analizirati tudi
povratne informacije (Vukovič 2005, 61).
K osnovnim petim temeljnim instrumentom marketinškega komuniciranja, tj. oglaševanje,
pospeševanje prodaje, odnosi z javnostjo, osebna prodaja in neposredni marketing, zadnja leta
dodajamo še dva instrumenta – marketing od ust do ust in elektronski marketing.
Instrumentom je skupno to, da skušajo podjetja s pomočjo različnih aktivnosti potencialne
kupce ali že obstoječe porabnike prisiliti k razmišljanju o koristnosti ponujenega izdelka
(Vukasović 2012, 228). Najpogostejša orodja marketinškega komuniciranja predstavlja
preglednica 4.
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Preglednica 4: Najpogostejša orodja marketinškega komuniciranja
Marketinško orodje

Način komuniciranja

oglaševanje

televizijski oglasi, tiskani oglasi, embalaže, filmi, brošure,
zgibanke, imeniki, ponatisi oglasov, oglasne deske, znaki na
prikazovalnikih, simboli in logotipi, avdio-vizualni material

pospeševanje prodaje

nagradna tekmovanja, igre, žrebanja, darila, vzorci, sejmi, razstave,
predstavitve, kuponi, znižanja, nizkoobrestni krediti, zabave,
prodaja »staro za novo«, prodajne znamke, vezana prodaja

dogodki in doživetja

šport, zabava, festivali, umetnost, ogledi tovarn, tovarniški muzeji,
ulične aktivnosti

odnosi z javnostmi

tiskovna poročila, govori, seminarji, letna poročila, dobrodelna
darila, sponzorstvo, objave, odnosi s krajevnem okoljem, lobiranje,
predstavitvena občila, revije podjetij, dogodki

neposredni marketing

katalogi, neposredna pošta, trženje po telefonu, elektronska
prodaja, televizijska prodaja

govorice od ust do ust

osebni pogovori, klepetalnice, blogi, forumi, socialna omrežja

osebna prodaja

prodajne predstavitve, prodajna srečanja, spodbujevalni programi,
vzorci, sejmi in prodajne razstave

Vir: Kotler in Keller 2009, 473.

2.4.1 Oglaševanje
Avtor Potočnik (2002, 304) opredeljuje: »Oglaševanje je plačana oblika neosebnega
marketinškega komuniciranja o podjetju, njegovih izdelkih ali aktivnostih, ki poteka preko
masovnih sredstev javnega obveščanja (časopisi, revije, radio, televizija, pošiljanje obvestil
po pošti, reklamni panoji, prospekti, katalogi […]).«
Oglaševanja ima glavni cilj oblikovati zavedanje o izdelku in blagovni znamki, vplivati na
namero nakupa ter nakup pospešiti (Vukasović 2012, 230). Završnik in Mumel (2003, 32)
definirata, da je oglaševanje vsaka plačana oblika neosebne predstavitve idej, izdelkov ali
storitev s strani znanega naročnika in s pomočjo množičnih medijev.
Pri oblikovanju programa oglaševanja mora podjetje oz. tržnik najprej določiti ciljni trg ter
nakupne motive in navade porabnikov izdelka. Kasneje se začne ukvarjati s poglavitnimi
odločitvami pri oblikovanju programa oglaševanja, ki jih prikazuje slika 3 (Kotler 1996, 627).
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Slika 3: Oblikovanje programa oglaševanja
Vir: Kotler 1996, 629.

2.4.2 Pospeševanje prodaje
K pospeševanju prodaje prištevamo zbirko orodij in ukrepe, ki kratkoročno spodbujajo
porabnike k nakupu, da pri porabnikih izzovemo hitrejše in večje nakupe določenega izdelka
(Vukasović 2012, 239). Ponudniki uporabljajo različne spodbude za pospeševanje prodaje, da
bi pritegnili k prvemu nakupu, nagradili zveste kupce in povečali stopnjo ponovnih nakupov
pri tistih, ki izdelke nakupujejo občasno, in pritegnili tudi tiste kupce, ki pogosto menjajo
blagovne znamke in iščejo nizke cene (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 191). V
praksi je pospeševanje prodaje pogosta praksa, ki zajema najrazličnejše pristope: nagradne
natečaje, tekmovanja, nagradne igre, darila, vzorce, sejme, predstavitve, popuste itd. (Devetak
2007, 163).
Kakšen način pospeševanje prodaje izbrati, je odvisno od cilja prodaje. Vzorec spodbuja
kupca, da izdelek poskusi. Brezplačno svetovanje okrepi dolgoročni odnos s trgovcem na
drobno (Kotler 2004, 609). Kotler (2004, 612) je mnenja, da je še vedno največji odstotek
komuniciranja usmerjen v pospeševanje prodaje v trgovini (46,9 %), sledi pospeševanje
prodaje neposredno porabnikom (27,9 %), nato pa še oglaševanje s 25,2 %.

2.4.3 Odnosi z javnostmi
Odnosi z javnostmi (angl. PR) so se začeli pojavljati, ko so se podjetja zavedla pomena
ustvarjanja ugodnega mnenja o svojem podjetju in zaposlenih (Turk 2010, 60). Javnost je
katera koli skupina posameznikov, ki se dejansko ali potencialno zanima ali vpliva na
sposobnost podjetja, da doseže svoje cilje (Kotler in Keller 2009, 523). Med vrste javnosti, ki
so ključnega pomena za podjetje, uvrščamo medije, zunanje poslovne skupine, finančne
institucije, notranje poslovne skupine, državne organe in javnost (Potočnik 2002, 345).
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Organizacija ni osamljen otok, je sestavni del okolja, v katerem deluje. Spremembe se
dogajajo zelo hitro in kontinuirano. Kako in koliko se bo organizacija vključevala v
spremembe in tokove obdajajočega se okolja, je v veliki meri odvisno od stopnje odprtosti
organizacije in njenega povezovanja z okoljem (Završnik in Mumel 2003, 117).
Ključne prednosti stikov in odnosov z javnostmi so večja kredibilnost sporočila, nižji stroški,
manjša zasičenost ciljne javnosti, učinkovitejše vplivanje na vodilno podjetje idr. (Belch in
Belch, 2001, po Vukasović 2012, 242).

2.4.4 Osebna prodaja
Osebna prodaja pomeni neposredni odnos med prodajalcem in porabnikom ali kupcem
izdelka (Vukasović 2012, 245). Ne glede na to, da je elektronski način prodaje v naglem
razvoju, ima osebna prodaja vedno bolj pomembno vlogo (Potočnik 2002, 377).
Kotler in Keller (2009, 489) poudarjata, da je »osebna prodaja najučinkovitejše orodje na
kasnejših stopnjah nakupnega procesa, še posebej pri krepitvi referenc, prepričevanju kupca in
odločitvi za nakup«, in navajata naslednje posebne lastnosti:
– osebni stik: kjer se vzpostavi takojšni in vzajemni donos med kupcem in prodajalcem,
– poglabljanje razmerja: omogoča vse vrste odnosov, od površinskega razmerja prodajalec
– kupec do globljega prijateljstva,
– odziv: kupec čuti nekakšno obveznost, ker je poslušal prodajalca.

2.4.5 Neposredni marketing
Evans (1998, 56, po Vukasović 2012, 49) navaja, da je začetni mejnik neposrednega ali
direktnega marketinga prvi katalog, ki je izšel leta 1498. Ne glede na dolgo zgodovino in
spremembe se še vedno pojavljajo dileme ob opredelitvi pojma neposredni marketing.
Najširše sprejeta opredelitev neposrednega marketinga je opredelitev Ameriške zveze za
neposredni marketing (DMA): Kotler (1996, 655) opredeljuje neposredni marketing kot
interaktivni sistem marketinga, ki uporablja enega ali več oglaševalskih medijev, da doseže
merljiv rezultat in menjavo na kateri koli lokaciji.
Neposredni marketing pomeni uporabo neposrednih poti za dosego porabnika in dostavo
izdelkov. Te poti vključujejo akviziterstvo, neposredno pošto, kataloge, telefonski marketing,
mobilne naprave, interaktivno televizijo, spletna mesta. Tržniki želijo z neposrednim
marketingom doseči neposredno naročilo (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 201).
Danes mnogi neposredni tržniki pripisujejo neposrednemu marketingu celo širšo vlogo kot pa
zgolj prodajanje izdelkov, razumejo ga tudi kot učinkovito orodje za vzajemno delovanje s
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kupci, s čimer s kupci vzpostavljajo dolgoročne odnose (Možina, Zupančič in Postružnik
2010, 93).
Kot neposredni marketing se vse bolj uveljavlja elektronski marketing, ki je opisan v
naslednjem poglavju.

2.4.6 Elektronski marketing
Nekatera načela marketinga se nikdar ne spremenijo. Trgi vedno pozdravijo inovativen
izdelek, dokler ta zagotavlja vrednost kupcem. Danes tržnike zanima, ali lahko internet, baze
podatkov, brezžične mobilne povezave in druge tehnologije podprejo njihove obstoječe
trženjske zasnove. Tržnike zanimajo tri stvari (Strauss, El-Ansary in Frost 2006, 3, po
Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 109):
– katera naložba v tehnologijo bo učinkovita in uspešna,
– kako se v osnovi spreminjajo trgi in trženjske prakse zaradi novih tehnologij,
– kako bo tehnologija spremenila razmere v prihodnje.
Elektronski marketing obsega uporabo vseh oblik komunikacijske in informacijske
tehnologije v poslovnih odnosih med podjetji in porabniki. Tovrstna interakcija se navezuje
na aktivnosti in procese, ki jih izvajajo v podjetju z namenom oblikovanja, komuniciranja in
distribuiranja izdelkov porabnikom, od katerih imajo koristi in vrednosti. Elektronsko pot
marketinga dosežemo z računalnikom in telefonsko povezavo (Vukasović 2012, 253).
K elektronskemu marketingu uvrščamo vse oblike digitalnega marketinga, ki temeljijo na
interakciji med podjetji in porabniki in so: spletne strani, e-pošta, spletno oglaševanje, spletno
nakupovanje, sponzoriranje spletnih vsebin, mobilni marketing itd. (prav tam, 254).

2.4.7 Marketing od ust do ust
Solomon (2007, 394, po Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 211) opredeljuje
govorice od ust do ust kot »proizvajanje informacij in njihovo prenašanje od posameznikov k
posameznikom«. Sem sodi vsa ustna, pisna in elektronska komunikacija, ki se navezuje na
izražanje mnenj o preteklih izkušnjah z izdelkom (Konečnik Ruzzier 2011, 233, po Vukasović
2012, 251). Govorice od ust do ust so eden najstarejših načinov širjenja informacij o izdelku
ali storitvah, in ker je vir informacije nekomercialen, jim potrošniki načeloma bolj zaupajo kot
drugim marketinškim komunikacijam (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 211).
Porabniki in zaposleni o svojih izkušnjah in doživljanju podjetja in njegovih izdelkov ali
storitev pripovedujejo drugim potencialnim porabnikom. Dober glas, ki se širi o podjetju na
tak način, lahko celo preseže učinke ostalih trženjsko-komunikacijskih orodij (Zeithaml in
Bitner 2003, 457−458, po Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 211). Zavedati pa se je
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treba, da so negativne izkušnje pogosto vplivnejše kot pozitivne, saj porabniki, ki so
nezadovoljni, povedo o izdelku ali storitvi več slabega, kakor povedo zadovoljni porabniki
dobrega (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 211).
Dobele in Ward (2002, 673−674) predlagata pet kategorij razvrstitve ljudi, ki posredujejo
informacije od ust do ust:
– mnenjski voditelji (angl. opinion leaders) – so strokovnjaki, ki si želijo, da jih imajo
njihovi prijatelji, sorodniki in poslovni partnerji za pomemben vir informacij,
– pasivni koristoljubneži (angl. passive mercenaries) – stranke, ki svojim prijateljem,
družini ali poslovnim partnerjem o podjetju pripovedujejo za določeno ceno oz. nagrado,
– prijatelji (angl. helpful friends) – ljudje, ki so pripravljeni pomagati in posredujejo
informacije kot mnenjski voditelji, vendar nimajo potrebe po plačilu, niti da so v središču
pozornosti,
– izmenjevalci (angl. reciprocators) – ljudem posredujejo informacije o podjetju, vendar bi
jih več, če bi jim podjetje bilo pripravljeno nuditi priporočila,
– zaprta usta (angl. closed mouth) – porabniki sami pri sebi ocenjujejo izdelek ali storitev in
informacijo zadržijo zase.

2.5

Etičnost in zakonodajni okviri marketinškega komuniciranja medicinsko tehničnih
pripomočkov v Sloveniji

Po Zakonu o medicinskih pripomočkih (ZMedPri, Uradni list RS, 98/2009) je medicinski
pripomoček »[i]nstrument, aparatura, naprava, programska oprema, material ali drug predmet,
ki se uporablja samostojno ali v kombinaciji z dodatki, vključno s programsko opremo, ki jo
je proizvajalec ali proizvajalka medicinskih pripomočkov predvidel izrecno za uporabo pri
diagnostiki oziroma v terapevtske namene in je potrebna za pravilno uporabo tega
pripomočka, in ki ga je proizvajalec medicinskih pripomočkov predvidel za uporabo na ljudeh
za:
– diagnosticiranje, preprečevanje, spremljanje, zdravljenje ali lajšanje bolezni,
– diagnosticiranje, spremljanje, zdravljenje, lajšanje posledic poškodb ali okvar ali
kompenziranje okvare ali invalidnosti […].«
Marketinški koncepti so v »marketingu medicinsko tehničnih pripomočkov« enaki oz. zelo
podobni kot pri izdelkih široke porabe. Razlike so samo v etičnosti marketinga in pri
zakonsko predpisanih omejitvah. Urlep (2005, 2) opozarja, da je prav zdravje ena od vrednot,
pri katerih nikoli ne bi smeli prekoračiti meje etičnosti.
Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika je etika »filozofska disciplina, ki obravnava merila
človeškega hotenja in ravnanja glede na dobro in zlo« (SSKJ 2015). Jelovac (2000, 85) je
zapisal, da je etika filozofska veda o morali, teoretsko pojasnjevanje in kritično presojanje
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izvora človeške moralnosti, preučevanje osnovnih kriterijev moralnega vrednotenja,
razumevanja ciljev in smisla človeških moralnih nagibov, obnašanja, dejanj in dosežkov.
Še pred nedavnim je veljalo prepričanje, da vodstvo in zaposleni podjetja ne morejo delovati
etično, ker sicer ne morejo ustvarjati dobička. Če bi podjetje delovalo sočutno, pošteno,
moralno in etično, ne bi moglo hkrati stremeti k izpolnjevanju svojih začrtanih ciljev. Od
podjetja se je pričakovalo le, da se drži zakonskih predpisov. Družbene vrednote se
spreminjajo in spreminja se tudi pogled na vedenja podjetij. Podjetja se morajo sedaj poleg
zakonskim prilagoditi tudi etičnim zahtevam (Jančič 1999, 113).
V Sloveniji imamo veliko zakonov, ki urejajo področja oglaševanja, varstva potrošnikov,
varstva konkurence, npr. zakon o medijih, zakon o oglaševanju medicinsko tehničnih
pripomočkov in ostale. V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni.
Od leta 2009 je v veljavi Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri, Uradni list RS,
98/2009), ki v XII. poglavju zajema »Oglaševanje medicinskih pripomočkov«, in sicer 57.–
60. člen.
57. člen (oglaševanje medicinskih pripomočkov)
»Oglaševanje medicinskih pripomočkov so vse oblike obveščanja o medicinskih
pripomočkih, vključno z obveščanjem od vrat do vrat, propagiranjem ali spodbujanjem, ki je
namenjeno pospeševanju prodaje ali uporabe medicinskih pripomočkov.« (ZMedPri, Uradni
list RS, 98/2009).
58. člen (pogoji oglaševanja medicinskih pripomočkov)
»(1) Prepovedano je oglaševanje medicinskih pripomočkov, ki ne izpolnjujejo zahtev iz tega
zakona.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko poslovni subjekti na sejmih, razstavah, predstavitvah
in podobnih dogodkih predstavljajo medicinske pripomočke, ki niso skladni s tem zakonom,
če je na vidnem mestu označeno, da se ne prodajajo ali dajejo v uporabo, dokler ne bodo
usklajeni s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.
(3) Medicinski pripomočki, ki se uporabljajo le pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, se
lahko oglašujejo v strokovni javnosti. Strokovna javnost so zdravstveni delavci ali
zdravstvene delavke (v nadaljnjem besedilu: zdravstveni delavci), kakor jih opredeljuje
zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.« (ZMedPri, Uradni list RS, 98/2009)
59. člen (način oglaševanja)
»(1) Oglaševanje medicinskih pripomočkov ne sme vsebovati podatkov, ki:
– nakazujejo, da so učinki uporabe medicinskega pripomočka popolnoma zagotovljeni ali
da je njegova uporaba enakovredna drugemu zdravljenju;
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–

nakazujejo, da se zdravje osebe lahko izboljša le zaradi uporabe oglaševanega
medicinskega pripomočka;
– nakazujejo, da bi se zdravje osebe brez uporabe medicinskega pripomočka lahko
poslabšalo;
– so usmerjeni izključno ali pretežno k otrokom;
– se sklicujejo na priporočila znanstvenikov ali znanstvenic, zdravstvenih delavcev ali v
javnosti znanih drugih oseb, ki bi zaradi svojega medijskega vpliva lahko spodbujali
uporabo medicinskega pripomočka;
– bi zaradi opisa ali podrobne predstavitve anamneze lahko privedli do napačne
samodiagnoze;
– uporabljajo neprimerne, vznemirljive ali zavajajoče izraze o možnostih okrevanja;
– uporabljajo neprimerne, vznemirljive ali zavajajoče izraze, slikovne predstavitve
sprememb v človeškem telesu, ki jih je povzročila bolezen ali poškodba, razen če so te
spremembe predstavljene v skladu z etiko in moralo, ali
– kršijo oziroma posegajo v človekovo dostojanstvo.
(2) Pri oglaševanju medicinskih pripomočkov strokovni javnosti je prepovedano dajati,
ponujati ali obljubljati darila, finančne ugodnosti ali materialne koristi, razen če so te majhne
vrednosti, v višini, kakršna velja za javne uslužbence ali uslužbenke (v nadaljnjem besedilu
uslužbenec).
(3) Prepovedano je zavajajoče predstaviti medicinski pripomoček glede njegovih lastnosti in
namena uporabe.
(4) Dovoljeno je dajanje vzorcev medicinskih pripomočkov strokovni in splošni javnosti pod
pogoji, ki jih določi minister.« (ZMedPri, Uradni list RS, 98/2009)
60. člen (prepoved zavajajoče predstavitve izdelkov)
»Prepovedano je dajati na trg ali v uporabo izdelke, predstavljene z lastnostmi medicinskega
pripomočka, če se na podlagi tega zakona ne razvrščajo med medicinske pripomočke.«
(ZMedPri, Uradni list RS, 98/2009)
Spregledati ne smemo še ostalih zakonov, ki so v veljavi in jih je treba upoštevati pri
oglaševanju medicinsko tehničnih pripomočkov:
Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2, Uradni list RS, 98/2004), ki v III. poglavju ureja
področje o »Oglaševanju blaga in storitev«, 12.–15. člen, in hkrati velja tudi za oglaševanje
medicinsko tehničnih pripomočkov. Zakon predpisuje, da oglaševanje blaga in storitev ne
sme biti nedostojno in zavajajoče. »Oglaševalska sporočila morajo biti v slovenskem jeziku,
na območjih kjer avtohtono živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, pa so lahko v
jeziku narodne skupnosti (12. člen). Nedostojno oglaševanje blaga in storitev pomeni
oglaševanje, ki vsebuje sestavine, ki so žaljive ali bi lahko bile žaljive za potrošnike, bralce,
poslušalce in gledalce, ali sestavine, ki nasprotujejo morali«. (12.a člen) »Oglaševanje ne sme
vsebovati sestavin, ki povzročajo ali bi lahko povzročile telesno, duševno ali drugačno škodo
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pri otrocih, ali sestavin, ki izkoriščajo ali bi lahko izkoriščale njihovo zaupljivost ali
pomanjkanje izkušenj (15. člen). Če oglaševalsko sporočilo obsega posebne ponudbe
(popusti, premije, darila in podobno), morajo biti le-te jasno prepoznavne, pogoji za njihovo
pridobitev pa dostopni in jasni ter nedvoumno navedeni. Enako velja tudi za dovoljena
nagradna tekmovanja ali igre na srečo.« (15.a člen)
Zakon o varstvu konkurence (ZVK, Uradni list RS, 18/1993) se v 13. členu dotakne prikritega
marketinga, ki se nanaša na nelojalno konkurenco, ki je prepovedana. »Nelojalna konkurenca
je dejanje podjetja pri nastopanju na trgu, ki je v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji in s
katerimi se povzroči ali utegne povzročiti škoda drugim udeležencem na trgu.«
Zakon o medijih (ZMed-UPB1, Uradni list RS, 110/2006), ki v 8. oddelku vsebuje področje
»Oglaševalske vsebine«, 46.–51. člen. Zakon določa, da morajo biti oglaševalske vsebine
povsem jasno prepoznavne in posebej ločene od drugih programskih vsebin medija. V 47.
členu se dotakne prikritega oglaševanja. »Prepovedano je prikrito oglaševanje, ki naj bi
prepričalo bralca, poslušalca oziroma gledalca, da v primeru objave posameznega oglasa ne
gre za oglaševalske vsebine. Za prikrito oglaševanje odgovarjata naročnik objave in
odgovorni urednik. V primeru prikritega oglaševanja velja domneva, da je bilo storjeno z
namenom. Pri oglaševanju je prepovedano uporabljati tehnične postopke, ki bralcem,
poslušalcem oziroma gledalcem ne omogočajo zavestnega zaznavanja oglaševanih vsebin. Z
oglaševanjem se ne sme: prizadeti spoštovanja človekovega dostojanstva; vzpodbujati rasne,
spolne ali narodnostne diskriminacije in verske ali politične nestrpnosti; vzpodbujati dejanj, ki
škodujejo zdravju in varnosti ljudi ali zaščiti okolja ali kulturne dediščine; žaliti verskih ali
političnih prepričanj; škoditi interesom uporabnikov.«
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3

BLAGOVNA ZNAMKA

Poglavje opredeljuje vlogo, pomen in vrste blagovnih znamk, vlogo in pomen blagovnih
znamk v segmentu medicinsko tehničnih pripomočkov ter predstavitev blagovne znamke
Sigvaris.

3.1

Pomen in vloga blagovne znamke

Razvoj blagovne znamke je možno zaslediti že v zgodnjih obdobjih razvoja človeške družbe,
ko so ljudje začeli izdelovati enostavne predmete, s katerimi so zadovoljevali svoje potrebe.
Polni pomen blagovne znamke se je izrazil šele s pojavom množične proizvodnje izdelkov, ki
so bili namenjenih trgu (Snoj in Gabrijan 2007, 277).
Avtor Korelc (2010, 63) navaja: »Blagovna znamka ne pomeni le prepoznavnosti ali celostne
grafične podobe izdelka ali storitve. Blagovna znamka živi predvsem v glavah in srcih ljudi«.
Čeprav blagovna znamka ni vse, pa je temu zelo blizu. Neštete študije in zgledi iz poslovnega
sveta kažejo, da močna in uveljavljena blagovna znamka vodi k dobičku in povečuje vrednost
podjetja (prav tam, 64).
V strokovni literaturi zasledimo več definicij blagovne znamke. Najpogosteje navedeno
pojmovanje blagovne znamke je pojmovanje AMA, ki opredeljuje blagovno znamko kot ime,
simbol, izraz, obliko ali njihovo kombinacijo, ki je namenjena prepoznavanju in razlikovanju
izdelkov ali storitev enega oz. skupine podjetij od konkurenčnih podjetij (Kotler 2004, 418).
Močna blagovna znamka izžareva energijo, življenjski slog, dosežke, uspeh, status, strast,
upanje, domišljijo, želje, sanje. Zlije se s sanjami, hrepenenji in željami porabnikov ter jih
popelje v svet želene identitete, poudarja Korelc (2010, 69). Danes vemo, da blagovna
znamka v svojem imenu skriva veliko več. Randall (2000, 23) opredeljuje blagovno znamko
kot skupek vseh stališč, zaznav, asociacij, predstav in občutkov, ki jih ima bodisi posameznik
ali skupina o njej.
Blagovna znamka ni izdelek in izdelek ni blagovna znamka. Preglednica 5 prikazuje razliko
med izdelkom in blagovno znamko (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 138), ki jo
oblikuje t. i. dodana vrednost.
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Preglednica 5: Razlika izdelek − blagovna znamka
Izdelek

Blagovna znamka

narejen v tovarni

narejena na osnovi znanja in odnosa s potrošniki

proizvod

osebnost

prodajajo trgovci

kupuje potrošnik

se lahko kopira

edinstvena

Vir: Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 138.

Blagovna znamka pomeni za podjetje možnost diferenciacije lastnih izdelkov od
konkurenčnih. Nudi pravno zaščito edinstvenim značilnostim in podobam izdelkov, označuje
raven kvalitete, ki pridobiva zvestobo zadovoljnih in zvestih kupcev (Kodrin, Kregar Brus in
Šuster Erjavec 2013, 139).
Preglednica 6 prikazuje vrednost blagovne znamke za potrošnika in vrednost blagovne
znamke za lastnika znamke.
Preglednica 6: Vrednost blagovne znamke
Potrošnik

Lastnik

prepoznavnost izdelka

diferenciacija in segmentacija trga

zmanjševanje tveganja

vir konkurenčne prednosti

zmanjševanje stroškov iskanja

vir pogajalske moči

zaveza s proizvajalcem izdelka

predmet prodaje na finančnih trgih

sporočanje kakovosti

olajša uvajanje novih izdelkov

zvezda stalnica v svetu sprememb

dodatna donosnost
dodajanje edinstvenih asociacij izdelku

Vir: Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 139.

Blagovna znamka je dragocena dobrina, ki omogoči podjetju, da kapitalizira svoje
korporativne pristojnosti in vplete svojo edinstveno organizacijsko kulturo v »misli ter srca«
potrošnikov, ki blagovni znamki zaupajo (Martinez, Polo in de Chernatony 2007, 107).
Kotler (2004, 444) deli vlogo blagovne znamke za porabnika na štiri ravni:
– lastnosti – blagovna znamka prikliče določene lastnosti izdelka,
– koristi – porabnik ne kupuje lastnosti, temveč koristi (maksimira funkcijo koristnosti),
lastnosti se tako spremenijo v funkcionalne in emocionalne koristi,
– vrednote – blagovna znamka opredeljuje lastnikove vrednote,
– kultura – predstavlja neko kulturo,
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–
–

osebnost – blagovna znamka privlači tiste porabnike, ki enačijo predstavo o sebi s
predstavo o izdelku,
uporabnik – nakaže nam, kakšen porabnik kupuje in uporablja izdelek.

Vse to nam daje vedeti, da je blagovna znamka zapleten simbol, in če podjetje ravna z
blagovno znamko, kot da je zgolj ime, zgreši smisel določanja blagovne znamke (Vukasović
2012, 272).

3.2

Dodana vrednost blagovne znamke

Blagovno znamko lahko interpretiramo z izjavo Johna Stuarda, nekdanjega predsednika
uprave družbe Quaker Oats, Ltd., ki pravi, da če bi bilo treba razdelili njegovo podjetje, bi z
veseljem vzel blagovne znamke, zaščitene znake in dobro ime, ostalim pa bi pustil vse
opredmeteno premoženje, in poudarja, da bi se mu zagotovo godilo bolje kot drugim (Kozjan
in Gomezelj Omerzel 2012, 37).
Vrednost blagovne znamke obravnavamo kot skupek premoženja in obveznosti, ki so
povezani z imenom in simbolom blagovne znamke (Aaker 1998, 710). Blagovna znamka bo
uspešna, če podjetju uspe zagotoviti, da dodana vrednost blagovne znamke zadosti
psihološkim potrebam posameznika in da je blagovna znamka bolj zaželena kot blagovna
znamka konkurence (Doyle 1998, 166). Vrednost blagovne znamke pomeni ovrednotenje
privlačnosti blagovne znamke (Pickton in Broderick 2001, 33).
Kapferer (2004, 14) navaja, da je pri vrednotenju blagovnih znamk pomembna natančna
opredelitev kategorij, in sicer:
– sredstva blagovne znamke: sestavljajo jih viri vpliva blagovne znamke na kupce
(poznavanje, imidž, pravna zaščita, odnosi s kupci) in patenti,
– moč blagovne znamke: nastane kot posledica sredstev blagovne znamke v določenem
trenutku, na določenem trgu in v določenem konkurenčnem okolju (tržni delež, vodstvo
na trgu, stopnja zvestobe),
– vrednost blagovne znamke: njena sposobnost je ustvariti dobiček.
Doslej so finančno vrednost premoženja blagovne znamke ocenjevali samo finančni modeli,
sodobnejši so kombinirani modeli, ki združujejo prednosti finančnih in vedenjskih modelov
(Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 158).
Značilnost poslovnofinančnih modelov vrednotenja blagovnih znamk je to, da predstavljajo
blagovno znamko kot naložbo, na podlagi katere lahko ocenimo prihodnje donose blagovne
znamke (Meissner 2003, 19, po Kozjan in Gomezelj Omerzel 2012, 44). Vedenjski modeli
vrednotenja pa vrednotijo s stališča obnašanja potrošnika pri nakupnem procesu, iščejo
povezavo med motivi za nakup blagovne znamke in njenim kapitalom (Kodrin, Kregar Brus
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in Šuster Erjavec 2013, 159). Kombinirani modeli so nastali kot združitev finančnih in
vedenjskih modelov in vidikov razumevanja blagovne znamke (prav tam, 160).
Modele vrednotenja blagovnih znamk predstavlja slika 4.

Slika 4: Klasifikacija modelov vrednotenja blagovnih znamk
Vir: Bratina 2003, 15.

Najbolj cenjen model vrednotenja blagovnih znamk je model vrednotenja Interbranda, ki
vsako leto sestavi lestvico najvrednejših globalnih blagovnih znamk. Vukasovićeva (2012,
297) pravi, da Interbrand v kombiniranem modelu vrednotenja vsako leto razvrsti 100
blagovnih znamk, katerih vrednost presega milijardo dolarjev. Blagovno znamko izbira po
dveh merilih, tj. po globalnosti, ki jo opredeli kot vsaj 20 % prodaje določene blagovne
znamke zunaj države, ter da so marketinški in finančni podatki javno dostopni.
Na sliki 5 so prikazane globalne blagovne znamke v letu 2015 po Interbrandovem modelu. Na
prvem mestu je blagovna znamka Apple z vrednostjo 170,276 milijarde USD. Na drugem
mestu globalnih blagovnih znamk je znamka Google z vrednostjo 120,314 milijarde USD.
Sledijo jim blagovna znamka Coca Cola, Microsoft, IBM, Toyota idr. (povzeto po Interbrand
2015).
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Slika 5: Vodilnih 40 svetovnih blagovnih znamk v letu 2015
Vir: Interbrand 2015.

Avtorica Vukasović (2012, 288−289) navaja: »Porabniki danes ne kupujejo izdelkov zaradi
njih samih ali zaradi značilnosti, ki jih imajo, temveč kupujejo splete koristi, ki jim ob
upoštevanju vseh stroškov, ki jih morajo žrtvovati, nudijo čisto koristnost. Tako je torej
vrednost nekega izdelka za porabnika enaka razliki med uporabno vrednostjo izdelka, ki
pomeni splet koristi, ki jih izdelek daje porabniku, in vsemi stroški, ki jih ima porabnik s
pridobitvijo in uporabo izdelka«, kar lahko zapišemo tudi v obliki enačbe (prav tam):
ZV = UV – C
Preglednica 7 prikazuje sodobne vrednosti blagovne znamke izdelka, ki je povezana s
porabnikovim poznavanjem izdelka, nakupom in uporabo izdelka (Vukasović 2012, 291).
Vsem opredelitvam pa je skupno, da gre za kompromis med tem, kar porabnik dobi z
izdelkom, in tistim, kar mora vložiti za pridobitev izdelka. Avtorica Vukasović (2013, 59)
ugotavlja: »Vrednost blagovne znamke za porabnika je kompleksen (Lapierre 2000),
dinamičen (Parasuraman in Grewal 2000) in večplasten koncept (Woodall 2003).«
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Preglednica 7: Pregled najpogostejših opredelitev vrednosti blagovne znamke izdelka
Avtor

Opredelitev

Zeithaml (1988)

Zaznana vrednost je sestavljena iz kvalitativnih in
kvantitativnih, objektivnih in subjektivnih dejavnikov, ki
skupaj tvorijo nakupno izkušnjo porabnika.

Farquhar (1989)

Blagovna znamka pomeni podjetju, trgu ali porabniku
dodatno vrednost, s katero blagovna znamka obogati izdelek.

Zeithaml (1988);
Sweeney, Soutar in
Johnson (1999);
Ulaga in Chacour (2001)

Vrednost je celotna ocena porabnikov o koristih izdelka
določene blagovne znamke. Ta ocena temelji na zaznavanju
razlik med tistim, kar morajo dati porabniki, in tistim, kar z
izdelkom pridobijo.

Monroe (1990);
Dodds, Monroe in Grewal
(1991)

Vrednost je razmerje med zaznanimi koristmi in zaznanimi
žrtvami.

Aaker (1991)

Vrednost blagovne znamke je skupek elementov v očeh
porabnika: zavedanje blagovne znamke, asociacije o blagovni
znamki, zaznana kakovost in zvestoba blagovni znamki.

Keller (1998)

Vrednost blagovne znamke je skupek asociacij in vedenj
porabnikov, dobaviteljev in podjetja, lastnika blagovne
znamke, ki omogočajo večji obseg prodaje in/ali višje marže,
kot bi bile mogoče brez blagovne znamke.

Myers (2003);
Vrednost blagovne znamke je dodana vrednost podjetju, trgu
Pappu, Quester in Cooksey ali porabniku, s katero blagovna znamka obogati izdelek.
(2005)
Wang, Wei in Yu (2008)

Vrednost blagovne znamke je vir konkurenčne prednosti za
podjetje, saj so porabniki nagnjeni h kupovanju izdelkov, ki
nosijo dobro poznano in cenjeno ime.

Vir: Vukasović 2013, 58.
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3.3

Vrste blagovnih znamk

Devetak (2007, 303−304) razvršča blagovne znamke po naslednjih merilih:
– Glede na lastnika:
o blagovna znamka proizvajalca,
o blagovna znamka trgovine.
– Glede na izdelek ali storitev:
o blagovna znamka za posamezni izdelek ali storitev,
o blagovna znamka za skupino izdelkov ali storitev.
– Glede na prostor:
o regionalna blagovna znamka,
o nacionalna blagovna znamka,
o mednarodna blagovna znamka.
Nekatera manjša proizvodna podjetja proizvajajo blago za trgovska podjetja, slednja pa
prodajajo take izdelke pod lastno blagovno znamko (prav tam, 304).

3.4

Vloga in pomen blagovne znamke v segmentu medicinsko tehničnih pripomočkov

Pri izbiri medicinsko tehničnih pripomočkov ima pomembno vlogo ime izdelka oz. blagovna
znamka, ki je znak kakovosti izdelka. Wood (2000, 67) navaja: »Blagovna znamka je
mehanizem, ki omogoča konkurenčno prednost podjetja s pomočjo diferenciacije. Atributi, ki
blagovno znamko razlikujejo od drugih, vzbujajo potrošniku zadovoljstvo in mu prinašajo
koristi, ki jih je pripravljen plačati.« Največji vpliv na uspešnost blagovne znamke
medicinsko tehničnega pripomočka imajo zdravniki, medicinske sestre in farmacevti. Če
zdravnik priporoča določeni izdelek oz. blagovno znamko, je velika verjetnost, da bodo
porabniki prav tega tudi kupili. Porabniki iščejo nasvete in znanje o preprečevanju in
zdravljenju bolezni tam, kjer je strokovnost najvišja. Ne smemo pa zanemariti dejstva, da
imajo pri nakupu medicinsko tehničnega pripomočka prav tako pomembno vlogo cena
izdelka, oglaševanje in pospeševanje prodaje. Posebno vlogo pri izbiri medicinsko tehničnih
pripomočkov imata tako marketinško kot tudi strokovno komuniciranje. Kateri način
komunikacije ima večjo težo, bomo ugotavljali v empiričnem delu magistrske naloge.

3.5

Blagovna znamka Sigvaris

Podjetje Sigvaris (2008, 2) blagovno znamko Sigvaris opisuje tako: »Sigvaris je več kot le
beseda. Je svetovna blagovna znamka, ki predstavlja integrirano nego bolnikov s krčnimi
žilami, medicinsko kompetentnost in inovativne izdelke vrhunske kakovosti.«
Sigvaris je vodilni svetovni proizvajalec kompresijskih oblačil. Gre za uveljavljeno švicarsko
blagovno znamko, ki se že več kot 150 let ukvarja s proizvodnjo in prodajo kompresijskih
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medicinskih nogavic in rokavov. Svoje lastne proizvodne obrate ima v Švici, Avstriji,
Franciji, Nemčiji, ZDA, Kanadi, Mehiki, Braziliji, Združenih arabskih emiratih, na Kitajskem
in v Avstraliji. V letu 2014 so v 70 državah po svetu prodali 8 milijonov parov nogavic.
(Sigvaris 2015) Na slovenskem trgu je blagovna znamka Sigvaris prisotna že 25 let. Generalni
distributer blagovne znamke je podjetje Diafit, d. o. o., ki na slovenskem trgu skrbi tudi za
marketing in prodajo izdelkov Sigvaris. Izdelki omenjene blagovne znamke se prodajajo v
lekarnah in specializiranih trgovinah ter po nekaterih žilnih ambulantah po Sloveniji. Je prva
uveljavljena blagovna znamka kompresijskih nogavic in je sinonim vseh kompresijskih
nogavic, prisotnih na našem trgu. Švicarsko podjetje Sigvaris se lahko pohvali z uspešnimi
referencami in se nenehno premika v prihodnost s svojim sloganom »Vsak dan korak naprej«.
(Sigvaris 2015) Na trgu se pojavlja z logotipom, ki je prikazan na sliki 6.

Slika 6: Logotip blagovne znamke Sigvaris
Vir: Sigvaris 2015.

V nadaljevanju poglavja je predstavljen asortima blagovne znamke Sigvaris. Več podrobnosti
o kompresijskih nogavicah z medicinskega vidika, lastnosti kompresijskih nogavic,
zdravljenje z nogavicami in kompresijske stopnje nogavic pa so predstavljeni v poglavju 6.
V grobem se kompresijske nogavice delijo na preventivne kompresijske nogavice in
medicinske kurativne kompresijske nogavice.
Preventivne kompresijske nogavice lahko kupimo v prosti prodaji v specializiranih trgovinah
in lekarnah po Sloveniji brez zdravnikovega priporočila oz. izvida. Pripomorejo k boljši
prekrvavitvi nog kot oporne nogavice, s kompresijsko stopnjo med 12 in 18 mmHg pa dajejo
uporabniku občutek lažjih nog, manj zatečenih nog, manj krčev, bolečin ipd. Številko
nogavice določimo po številki noge, teži in višini. Izberemo lahko med (Diafit 2015a):
– Delilah 70 den in 140 den – ženske nogavice v različnih barvah in modelih (dokolenke,
samostoječe, hlačne, nogavice za nosečnice). 70-denske nogavice s stopnjo stisljivosti
med 12 in 15 mmHg, ki so fine, elegantne nogavice prosojnega videza, in 140-denske
nogavice s stisljivostjo od 15 do 18 mmHg, močnejša opora z mrežastim pletenjem.
– Delilah Microfibre 70 den in 140 den – linija preventivnih nogavic, obogatena z
mikrofibro. Svilene na dotik, mehke in udobne, vendar še vedno nudijo čvrsto podporo
stopnjevane kompresije. Na voljo v črni, sivi in rdeči barvi, v modelih dokolenke,
samostoječe in hlačne nogavice.
– Samson in Delilah 330 den – dokolenke za moške in ženske v različnih barvnih odtenkih.
So kakovosten izdelek, ki razbremeni žile in poskrbi za udobje. Dobavljive so v šestih
različnih barvah in petih številkah.
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Nogavice Traveno – potovalne preventivne kompresijske nogavice za moške in ženske s
tkanino merlyn skinlife z mikrovlakni, ki »dihajo« in ohranjajo naravno bakterijsko floro
kože ter preprečujejo neprijeten vonj. Namenjene so za dolga potovanja kot učinkovita
preventiva proti globoki venski trombozi. Na voljo dokolenke v različnih barvnih
odtenkih: črna, bež, modra in antracit, ter v številkah stopala 36–47.
Nogavice Trombo – učinkovite preventivne nogavice, ki znižajo tveganje za pojav
tromboze pred, med ali po operacijah pri hospitaliziranih pacientih. Zelo učinkovite so pri
kirurških posegih v abdominalnem in medeničnem predelu, pri ortopedskih posegih,
zlomih in poškodbah spodnjih okončin. Kompresija pri gležnju je 18 mmHg in se proti
stegnu postopoma znižuje. Nogavice so mehke, udobne, se ne gubajo in so enostavne za
oblačenje. Imajo ojačano peto in odprtino na spodnjem delu, ki služi pregledu in
preverjanju barve prstov med hospitalizacijo. Dobavljive so v treh modelih: dokolenke,
samostoječe in nogavice s pasom, v izvedbi z odprtimi prsti. Peremo jih lahko na 95 ˚C.

Medicinske kompresijske nogavice predpiše zdravnik specialist (flebolog, dermatovenerolog,
ginekolog idr.). Specialist predpiše model nogavice in kompresijsko stopnjo, v specializirani
trgovini ali v lekarni pa se obolelemu opravijo meritve za izbiro pravilne velikosti nogavice.
Izmerijo se obsegi in dolžina nog. Na voljo je veliko materialov od bombaža, naravne gume,
japonske roice do nogavic iz sintetičnih vlaken, na voljo so tudi nogavice za moške idr.
Material izberemo glede na potrebe obolelega in na podlagi razvoja bolezni. Nekoč je veljalo
prepričanje, da so kompresijske nogavice grde in zelo opazne na nogi uporabnika, danes lahko
trdimo, da so nogavice skoraj neopazne, so izredno lepega videza, v različnih barvah in
modelih. V nadaljevanju so na kratko tudi predstavljene (Diafit 2015a):
– Sigvaris Magic – vsestranske, modne in transparentne nogavice so dokazano učinkovite.
Odlično se prilegajo in imajo visoko stopnjo elastičnosti. Dobavljive so v kompresijskih
razredih I in II. Mehak material iz mikrovlaken roica zagotavlja svobodo gibanja in
eleganten videz. Na voljo so v enajstih različnih barvah in v vseh modelih, tudi za
nosečnice.
– Sigvaris Top fine select – nogavice so narejene iz finih poliamidnih sintetičnih vlaken, ki
v kombinaciji z elastičnimi vlakni iz elastana dajejo mehak in koži prijeten občutek.
Atraktiven estetski videz neprosojne sintetične tkanine skrije vse problematične predele
in se ne guba. Na voljo so v kompresijskih razredih I in II, v kožni in črni barvi, v vseh
modelih: dokolenke, samostoječe in hlačne nogavice.
– Sigvaris Cotton (bombaž) – kompresijske nogavice, namenjene ženskam in moškim vseh
starosti, ki so jim ob naravnem videzu zelo pomembne tudi ostale prednosti, ki jih ponuja
naravni material. So prava izbira ob prvem nošenju medicinskih kompresijskih nogavic,
še posebej za vse tiste, ki imajo občutljivo kožo. Na voljo so v kompresijskih razredih I,
II in III. Na voljo pa je tudi postoperativna nogavica, ki jo lahko obujemo takoj po
operaciji.
– Sigvaris James – prve kompresijske nogavice, ki so narejene izključno za moške in so
odlična kombinacija visoke tehnologije in stila. Lahko jih nosimo pod obleko ali med
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ukvarjanjem s športom. Na voljo je dokolenka, v treh različnih barvah, v kompresiji II.
Nogavice imajo širok rob, ki zagotavlja enostavno obuvanje in udobje pri nošenju.
Sigvaris Traditional, naravna guma – kompresijske nogavice z visoko medicinsko
učinkovitostjo. Uporabljajo se po operacijah, trombozah, pri kroničnih venskih motnjah
in limfnih obolenjih. So posebej elastične, zračno prepustne in udobne za nošenje. Dan za
dnem zagotavljajo občutek zaupanja v noge, saj poskrbijo za medicinsko kompresijo
najvišje kakovosti.
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4

NAKUPNO ODLOČANJE IN ZADOVOLJSTVO KUPCEV

Sam Walton,3 ustanovitelj trgovske verige Wal-Mart, naj bi nekoč zapisal:
1. »Potrošnik je najpomembnejša oseba za katero koli podjetje.
2. Potrošnik ni odvisen od nas – mi smo odvisni od njega.
3. Potrošnik ni motnja v našem delu, pač pa izključni smisel našega dela.
4. Ko potrošnik vstopi k nam, nam naredi uslugo.
5. Potrošnik je središče našega dela, ne pa nekaj oddaljenega.
6. Potrošnik ni samo denar v blagajni. Je človeško bitje s čustvi in si zasluži, da z njim
ravnamo spoštljivo.
7. Potrošnik je oseba, ki pride k nam s svojimi potrebami in željami. Naša naloga je, da jih
uresničimo.
8. Potrošnik si zasluži vljudno pozornost. Je življenjska sila našega posla. Skrbi za naše
plače. Brez njega bi morali zapreti naša vrata.« (Musek Lešnik 2008, 11)
Porabnik ali potrošnik je oseba, ki kupuje oz. ima možnost za nakup dobrin, ki jih ponuja trg,
z namenom zadovoljiti osebne ali skupne potrebe (Damjan in Možina 1999, 27).
Čeprav se zdi, da podjetja nenehno vrednotijo svojo uspešnost poslovanja in spremljajo
dobičkonosnost podjetja s t. i. ekonomskimi kazalniki podjetja, pa velikokrat zanemarijo
mehke kriterije uspešnosti poslovanja, kot so zadovoljstvo porabnikov, njihova zvestoba,
zadovoljstvo zaposlenih, imidž podjetja, odnos do zaposlenih, do porabnikov in širše družbe,
ki pa so v času gospodarske krize veliko večjega pomena (Kodrin, Kregar Brus in Šuster
Erjavec 2013, 230).
Avtorji Anderson, Fornell in Lehmann (1994, 55) poudarjajo, da visoka raven zadovoljstva
krepi zvestobo dejanskih porabnikov in ugled podjetja, zmanjšuje cenovno elastičnost, ščiti
pred vdorom konkurence in lajša privabljanje novih porabnikov. Zadovoljni porabniki so
pripravljeni plačati več za koristi, pridobljene z menjavo, prizanesljivejši so do zvišanja cen,
kupujejo več in v večjih količinah, zmanjšujejo pa se tudi stroški poslovanja v prihodnosti, saj
lahko podjetje z manj tveganji uvaja nove izdelke na trg ali dopolnjuje asortima ponudbe.
Porabniki so se pokazali kot zapleteni posamezniki, ki se razlikujejo v psiholoških, socialnih
in kulturnih vplivih oz. dejavnikih. Za tržnika je zato nujno potrebno, da pozna porabnika in
ga razume (Mumel 1999, 19−20). Raziskovanje vedenja porabnikov je raziskovanje tega,
kako le-ti sprejemajo nakupne odločitve; kaj kupujejo, zakaj kupujejo, kdaj kupujejo, kje
kupujejo in kako pogosto kupujejo posamezne izdelke. Tržniki morajo preučevati
porabnikove želje, nagnjenja in zaznavanja nakupnega vedenja, saj preučevanje teh kriterijev
omogoča razvoj novih izdelkov in opredelitev njihovih značilnosti, prodajnih cen, poti,

3

Podatki o primarnem viru niso navedeni.
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sporočil in drugih elementov marketinškega spleta (Schiffman in Kanuk 1997, po Vukasović
2012, 76).
Dubrovski (1997, 42) navaja podatke iz študije o tem, kako pomemben je zadovoljen
odjemalec:
– zadovoljen porabnik bo o svojem zadovoljstvu povedal do desetim ljudem, ki lahko
postanejo dejanski potrošniki določenega izdelka,
– 90 % nezadovoljnih porabnikov ne bo več kupovalo izdelka iste znamke, ali pa se ne bo
vrnilo k istemu prodajalcu, ta pa nikoli ne bo izvedel zakaj,
– 96 % nezadovoljnih porabnikov se nikoli ne pritoži zaradi neustreznih izdelkov ali
neprimernih storitev,
– nezadovoljen porabnik bo opisal svoje nezadovoljstvo z nabavljenim izdelkom najmanj
devetim drugim ljudem,
– 13 % nezadovoljnih porabnikov bo opisalo svoje nezadovoljstvo celo več kot dvajsetim
ljudem.

4.1

Proces nakupnega odločanja

Porabniki se ves čas soočajo s sprejemanjem odločitev glede izdelkov. Nekatere odločitve so
zelo pomembne in zahtevajo visoko čustveno vpletenost, druge odločitve so bolj ali manj
avtomatične. Pri nekaterih izdelkih lahko govorimo zgolj o impulzivnem odločanju, o
navajenosti porabnikov ali o nakupu glede na počutje v danem trenutku, pri drugih,
kompleksnejših izdelkih pa je odločitveni proces daljši. Odločitve so lahko rizične, zato
porabniki informacije o izdelkih previdno zbirajo in vrednotijo (Solomon, Bamossy in
Askegaard 1999, 233).
Odločitev porabnika, ali bo izdelek kupil ali ne, je za večino tržnikov odločilnega pomena, saj
močno vpliva na to, ali bo marketinška strategija uspešna ali ne. Procesi odločanja se med
seboj razlikujejo, saj obstaja vrsta dejavnikov, ki jih določajo. Vseeno lahko proces
porabnikovega odločanja opredelimo s petimi zaporednimi fazami, ki sestavljajo t. i.
generični model: prepoznavanje problema, iskanje informacij, vrednotenje različic, nakupna
odločitev in ponakupno vedenje (Vida idr. 2010, 196−197). Teh pet stopenj predstavlja
splošni proces nakupnega odločanja. Po Kotlerju in Kellerju (2006, 19) porabnik najprej
zazna potrebo. Z željo, da bi to potrebo zadovoljil, nadaljuje z iskanjem informacij o
specifičnem izdelku. Nato se odloči za nekaj različnih izdelkov (alternativ), ki jih ovrednoti
(lastnosti izdelkov – kakovost, cena, izvor idr.), preden sprejme odločitev, katera izmed
alternativ najbolje zadovolji njegovo potrebo in željo. Nato se odloči, ali bo izdelek kupil.
Sledi še zadnja faza – ponakupno vedenje, ki opisuje njegovo vedenje po nakupu izdelka. V
tej fazi porabnik presodi, ali je izdelek dober/slab, ali je zadovoljil njegove potrebe in ali je
pridobil vse želene informacije o izdelku. Ta faza vsebuje tudi povratne informacije, ki jih
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porabnik sporoči prodajalcu, ter izkušnje, ki jih porabnik porabi pri naslednjem nakupu (slika
14).

Slika 7: Večstopenjski model procesa nakupnega odločanja
Vir: Kotler in Keller 2006, 191.

4.2

Nakupne vloge in vrste nakupnega odločanja

Ljudje lahko pri nakupnem odločanju igrajo pet vlog (Kotler 2004, 200):
– ponudnik: oseba, ki prva predlaga nakup izdelka ali storitve,
– vplivnež: oseba, ki z nasveti in mnenji vpliva na nakupno odločanje,
– odločevalec: oseba, ki odloča o kateri od sestavin nakupne odločitve: ali kupiti, kaj
kupiti, kako kupiti, kje kupiti,
– kupec: oseba, ki opravi nakup,
– uporabnik: oseba, ki uporabi izdelek ali storitev.
Avtor Assael (1998, 67) navaja štiri vrste porabniškega nakupnega vedenja, ki je odvisno od
stopnje kupčeve zavzetosti in različnosti blagovnih znamk:
1. Kompleksno nakupno vedenje: kupec je zavzet za nakup. Zaveda se razlik med
blagovnimi znamkami. Porabnik po navadi ne ve veliko o izdelku, zato se mora pred
nakupom o njem podučiti. Za izdelke, ki jih porabnik ne kupuje pogosto, je značilna
visoka zavzetost.
2. Nakupno vedenje, ki je usmerjeno k zmanjševanju neravnovesja: zgodi se, da je kupec
visoko zavzet za nakup, vendar pomembnejših razlik med blagovnimi znamkami ne vidi.
Visoka zavzetost je posledica dejstva, da gre za drag, redek in kočljiv nakup. Kupec se
lahko odzove predvsem na ugodno ceno ali nakupne ugodnosti.
3. Običajno nakupno vedenje: za veliko izdelkov velja, da pri nakupu porabniki niso zelo
zavzeti in da med blagovnimi znamkami ni pomembnejših razlik. Dokazno je, da je nizka
zavzetost značilna za večino cenenih in pogosto kupovanih izdelkov.
4. Nakupno vedenje, usmerjeno k raznolikosti: za nekatere vrste nakupov je značilna nizka
porabnikova zavzetost ob precejšnji raznolikosti blagovnih znamk. To je značilno za
porabnike, ki pogosto menjavajo blagovno znamko.

4.3

Dejavniki nakupnega odločanja

Kotler (2004, 183−195) navaja naslednje dejavnike, ki vplivajo na porabnikovo nakupno
odločanje in so podrobneje opredeljeni v nadaljevanju poglavja:
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psihološki dejavniki – motivacija, zaznavanje, učenje idr.,
osebni dejavniki – življenjska doba, poklic, premoženjsko stanje, življenjski slog,
samopodoba idr.,
kulturni dejavniki – kultura, osebni vpliv idr.,
družbeni dejavniki – družina, vloga in položaj posameznika idr.

4.3.1 Psihološki dejavniki
Med psihološke vplive oz. dejavnike v procesu nakupnega odločanja pri porabniku uvrščamo
motivacijo, stališča, zaznavanje, učenje in spomin (Vukasović 2012, 80).
Prvi dejavnik nakupnega odločanja je motivacija. Motivacija je proces, ki povzroča, da se
ljudje vedemo in delujemo v določeni smeri (Vukasović 2012, 80). Potreba preide v motiv, ko
začne porabnik zaznavati določeno stopnjo intenzitete dražljajev (Kotler 2004, 197). Potrebo
opredelimo kot stanje neravnovesja ali primanjkljaja v organizmu (Musek 1993, 37). Motivi
so vsi notranji dejavniki, ki aktivirajo, spodbujajo posameznika k cilju. Ta sila povzroča
stanje napetosti, ki je rezultat nezadovoljene potrebe. Treba je omeniti še željo, ki je oblika
potrebe, določena z osebnostjo porabnika in s kulturnimi dejavniki okolja, kjer porabnik živi.
Ko porabnik potrebo zazna in ko se odloči, na kakšen način jo bo zadovoljil, takrat potreba
postane želja (Vukasović 2012, 81−82).
V nakupnem vedenju porabnikov igrajo pomembno vlogo tudi stališča (Vukasović 2012, 92).
Musek (1993, 33) opredeljuje stališča kot trajna miselna, čustvena, vrednostna in akcijska
naravnanja v odnosu do različnih objektov. Stališča niso dedna, ampak so naučena
predispozicija, ki odražajo posameznikovo pozitivno ali negativno vrednotenje določenega
objekta. Velikokrat nam poznavaje stališč porabnikov v marketingu pomaga pri zaznavanju
stališč potrošnikov do izdelkov, storitev ali blagovne znamke (Prodnik 2011, 32).
Spoznavni procesi oz. zaznavanje nam omogočajo spoznavanje stvarnosti, razmišljanje o njej
in učenje (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 97). Živimo v svetu občutkov,
vznemirjanj, barv, zvokov in vonjev. Zaznavanje je proces, s katerim posameznik sprejema,
dojema in ureja informacije po svoje, pri čemer je sam pod vplivom lastnih predsodkov,
izkušenj in potreb (Vukasović 2012, 101−102).
Z učenjem označujemo tiste spremembe v vedenju porabnika, ki izvirajo iz njegovih izkušenj.
Teorija učenja kaže, da lahko tržniki spodbujajo povpraševanje po izdelku, če ga povežejo z
dražljaji in motivacijskimi namigi ter posredovanjem zadovoljstva (Kodrin, Kregar Brus in
Šuster Erjavec 2013, 97).
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4.3.2 Osebni dejavniki
Na nakupno vedenje vplivajo tudi osebni dejavniki, med katere vključujemo starost in stopnjo
življenjskega cikla družine, premoženjsko stanje, življenjski slog ter osebnost in samopodobo
(Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 115).
Porabniki različno kupujejo v različnih starostnih obdobjih zaradi spremenjenih stališč,
potreb, okusov, želja ipd. (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 95) Porabnikovo
nakupno vedenje se pomembno razlikuje glede na stopnjo v življenjskem ciklusu družine, ki
se tesno povezuje z njegovo starostjo (Vukasović 2012, 115).
Premoženjsko stanje potencialnega porabnika dodatno pripomore k izboru, saj si porabniki z
višjim premoženjem v večini primerov privoščijo boljše, kakovostnejše in bolj cenjene
blagovne znamke. Izbira izdelka pa je odvisna tudi od življenjskega sloga porabnika
(Vukasović 2012, 115).
Osebnost predstavlja splet posameznikovih lastnosti, ki ga dela enkratnega. Opredeljujejo jo
temperament, sposobnosti, interesi, stališča, vrednote, negativne naravnanosti do določenih
stvari, značaj (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 97). Osebnost je običajno
povezana z osebnim izborom preživljanja prostega časa, političnega pogleda, estetskega
okusa in drugimi individualnimi dejavniki, ki segmentirajo porabnike preko življenjskega
sloga (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 126).

4.3.3 Kulturni dejavniki
Kulturni dejavniki močno vplivajo na porabnikovo vedenje. To so kultura, subkultura in
družbeni razred (Damjan in Možina 1999, 107).
Družba, v kateri živimo, vpliva na naša temeljna prepričanja, stališča, vrednote in norme.
Kultura je način vedenja, ki vključuje znanje, umetnost, vrednote, navade, vloge posameznika
in se prenaša iz roda v rod. Kulturne posebnosti vplivajo na nakupno vedenje porabnika in na
njegov proces nakupnega odločanja (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 97).
Subkultura je poseben način vedenja neke skupine, kot so narodi, verske skupnosti,
geografska območja (Damjan in Možina 1999, 107).
V okviru kulturnih dejavnikov analiziramo tudi razslojenost družbe, ki se odraža skozi
družbene razrede (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 95). V raziskavi javnega
mnenja v letu 2004 (prav tam) se je 29,4 % Slovencev opredelilo za pripadnike delavskega
razreda, 12 % Slovencev je mnenja, da pripadajo spodnjemu srednjemu razredu, 42,2 %
srednjemu razredu, 8,6 % zgornjemu srednjemu razredu in 1,7 % zgornjemu razredu. Ker

39

imajo predstavniki istega družbenega razreda podobne vrednote, interese, dohodke, poklic
idr., obstaja velika verjetnost, da izbirajo podobne izdelke in storitve.

4.3.4 Družbeni dejavniki
K družbenim dejavnikom prištevamo referenčne skupine, družino in položaj posameznika v
družini (Vukasović 2012, 113).
Referenčne skupine vplivajo na posameznikova stališča, prepričanja, vrednote in vedenje ter
ga izpostavljajo novim življenjskim slogom ter posameznika silijo, da se jim prilagaja, kar
lahko vpliva na njegovo izbiro blagovnih znamk. Posameznik poskuša prikazati pripadnost
določeni skupini tako, da izbira iste blagovne znamke (Vukasović 2012, 113).
Družina je ena izmed najpomembnejših skupin, ki vplivajo na posameznika. Pomembne
odločitve se sprejemajo vzajemno. Pri nakupnih odločitvah pa imajo pomembno vlogo tudi
otroci (Damjan in Možina 1999, 108).

4.4

Zadovoljstvo in zvestoba odjemalcev

Zadovoljstvo odjemalcev je pomemben dejavnik njihove zvestobe, zvestoba pa je tista, ki ima
vidne in pozitivne posledice. Pri pridobivanju novega porabnika nastanejo stroški, ki so lahko
nekajkrat večji od stroškov ohranjanja »zvestega« porabnika. Zvesti porabnik je cenejši tudi
zato, ker zahteva manj dodatnih storitev, je manj občutljiv na ceno, prispeva k širšemu
dobremu glasu idr. Tudi zaradi tega je razmišljanje o zadovoljstvu in zvestobi v času manj
ugodnih gospodarskih gibanj tako zelo pomembno (Musek Lešnik 2007, 13). Kaplan in
Norton (2000, 73) ugotavljata, da lahko neko podjetje pričakuje vnovični nakup le takrat,
kadar porabnik oceni svoj nakup kot povsem ali pa izredno zadovoljiv. V novejših raziskavah
so ugotovili, da samo doseganje primernih rezultatov na področju zadovoljstva strank ni
dovolj za doseganje visoke stopnje zvestobe, ohranjanje strank in visoko dobičkonosnost
(prav tam).
Musek Lešnik (2008, 3) ugotavlja, da je bilo včasih lažje, treba je bilo biti glasen, opazen,
prisoten in všečen. Vendar so zlata leta, ko se je dalo vse odgovore najti v čim bolj glasnem,
opaznem in všečnem oglaševanju, minila. Razen redkih srečnežev se podjetja in njihove
blagovne znamke v vsakem trenutku borijo za svoj delež pogače z množico enako glasnih,
opaznih, prisotnih, všečnih in velikokrat enako dobrih in celo cenejših konkurentov.
Angleška beseda za »zadovoljstvo«, »satisfaction«, izhaja iz latinskih besed »satis« (dovolj)
in »facere« (doseči) (Oliver 1997, 11). Lipičnik in Možina (1993, 113) zadovoljstvo
porabnika opredeljujeta kot psihološko stanje, ki izhaja iz procesa nakupnega odločanja in se
dokončno oblikuje v ponakupnem obdobju. Zadovoljstvo, ki je rezultat porabnikove nakupne
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odločitve, postane sestavni del njegovih izkušenj ter s tem osnova za prihodnje nakupno
odločanje.
Singh in Sirdeshmukh (2000, 150) označujeta zvestobo porabnika kot tržno valuto 21.
stoletja. Avtor Musek Lešnik (2007, 25) pa zvestega porabnika opredeli kot nekoga, ki:
– se redno vrača k podjetju oziroma blagovni znamki in ki opravi pretežni del svojih
nakupov pri istem podjetju,
– daje prednost podjetju in blagovni znamki pred konkurenco,
– ga ne premamijo tržne akcije konkurenčnega ponudnika,
– je pripravljen svojo izbiro priporočiti drugim.
Zadovoljstvo porabnikov izdelkov prispeva k zvestobi in v nadaljevanju k povečanju prodaje
ter s tem k doseganju ustreznega dobička za nadaljnji razvoj. Da bi dosegli kar največje
zadovoljstvo porabnikov, moramo skrbeti za ponudbo pravih programov s konkurenčnimi
cenami. Dokaz zadovoljstva kupcev so ponovna naročila in zvestoba porabnikov (Devetak
2007, 392).

41

5

KRONIČNE BOLEZNI IN BOLEZEN KRONIČNEGA VENSKEGA
POPUŠČANJA

Kronične nenalezljive bolezni so po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije bolezni, ki
se ne prenašajo z osebe na osebo, so neozdravljive in počasi napredujejo do smrti (WHO
2015). Prebivalstvo v razvitem svetu se stara, kar izrazito vpliva na razvoj in obolevnost za
posledicami kroničnih nenalezljivih bolezni (Maučec Zakotnik, Vrbovšek in Fras 2012, 30).
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS 2010) predstavljajo najpogostejši
vzrok obolevnosti in umrljivosti v Evropi bolezni srca in ožilja, in sicer povzročajo polovico
vseh smrti, na drugem mestu so novotvorbe oz. rakava obolenja, nato pa še ostale oblike
kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so sladkorna bolezen, bolezni dihal idr. Najpogostejši
dejavniki tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni so nezdrava prehrana,
nezadostna telesna dejavnost, izpostavljenost tobaku, škodljiva raba alkohola in, velik
dejavnik današnjega časa, stres (Tomšič in Orožen 2012, 3). Po besedah doc. dr. Irene Grmek
Košnik (2014, 15) so kronične nenalezljive bolezni vodilni zdravstveni problem in
predstavljajo veliko breme zdravju prebivalstva in finančno breme sistemu zdravstvenega
varstva v razvitih državah, kamor spada tudi Slovenija. V strokovnih člankih so istega mnenja
tudi tuji avtorji in poznavalci kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so Anderson in Horvath
(2004), Yach idr. (2004) ter Beaglehole idr. (2007), ki ocenjujejo, da lahko s preprečevanjem
in nadzorom kroničnih nenalezljivih bolezni v desetih letih zmanjšamo umrljivost za kar 2 %,
to pomeni za 24 milijonov ljudi. Analize raziskav, ki omogočajo mednarodno primerljive
podatke, potrjujejo znano strokovno dejstvo, da imajo socialne determinante, kot so
izobrazba, zaposlenost in družbeno-ekonomski položaj, najmočnejši vpliv na vedenjski slog
posameznika, njegovo zdravje in na pojav kroničnih nenalezljivih bolezni (Maučec Zakotnik
2012, V).
Flis (1999, 7) je mnenja, da se v državah, kjer so se rešili ali se rešujejo nalezljivih bolezni in
kjer tudi lakota ni več največji sovražnik, bolezni srca in ožilja zanesljivo prebijajo na prvo
mesto po obolevnosti. Zanimivo je dejstvo, da v strokovnih krogih pogosto govorijo o
boleznih srca in ožilja nasploh in da le malokdo pove ali ve, da znotraj tega pojma najdemo
sila različne bolezni s povsem različnim potekom. Bolezni srca je treba obravnavati posebej,
bolezni ožilja pa moramo razdeliti na dve skupini – na bolezni arterij in bolezni ven. V
magistrski nalogi smo se osredotočili le na en segment bolezni srca in ožilja, in sicer na
bolezni ven. Vseh krvnih žil v telesu je 96.000 km (Patel 1991, 16), in lahko si predstavljamo,
kako pomembne so za naše življenje.
Zadnja leta je bilo v Sloveniji na temo kronične venske bolezni, ki jo imenujemo tudi
kronično vensko popuščanje, zelo veliko napisanega, povedanega in tudi storjenega v smislu
preventivnih ukrepov oz. preprečevanja in nadzora bolezni.
Bolezni ven predstavljajo znatno obolevnost in so povezane z visokimi stroški za zdravstveno
varstvo, v veliki meri pa negativno vplivajo tudi na kakovost življenja obolelega (Milić 2011,
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253). Začetna faza bolezni je pogosto zanemarjena pri večini bolnikov, mnogi iščejo
zdravljenje šele takrat, ko je bolezen že zelo napredovala (Malgor in Labropoulos 2011, 259)
in ko se stroški zdravljenja bistveno povečajo.

5.1

Opredelitev bolezni kroničnega venskega popuščanja

Kronična venska bolezen je definirana kot nenormalno delovanje venskega sistema kot
posledica nepravilnega delovanja venskih zaklopk, ki vplivajo na globoki in povrhnji venski
sistem (Kistner in Kamida 1995, 72). Bolezen »je klinično opredeljena kot sklop simptomov
in znakov, ki nastanejo zaradi povečanega tlaka v povrhnjih in/ali globokih venah spodnjih
udov« (Nicolaides 2000, po Šikovec idr. 2005, 193).
Venski sistem je sestavljen iz treh sistemov: sistem povrhnjih ven, sistem globokih ven in
sistem prebodnih ven (Caggiati idr. 2005, 720−721). Povrhnje in globoke vene zgornjih in
spodnjih udov imajo številne zaklopke, ki normalno dovoljujejo pretok krvi samo k srcu
navzgor.

Slika 8: Venska insuficienca
Vir: Clevelandclinic 2015.

Slika 8 prikazuje delovanje venskih zaklopk pri zdravi (normalni) veni, ko zaklopke tesnijo in
preprečujejo vračanje krvi v spodnjo okončino, in pri varikozni veni, kjer gre za okvaro
venskih zaklopk in kjer se kri vrača v povrhnje podkožne vene, ki se zaradi tlaka krvi
razširijo.
Najpogostejši simptomi kroničnega venskega popuščanja so (Belcaro, Nicolaides in Veller
1995, po Šikovec idr. 2005, 193):
– bolečine v spodnjem delu nog,
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–
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srbenje,
pekoč občutek,
težke, utrujene in nemirne noge,
otekle noge, nočni krči,
metličaste vene,
mrežaste vene ali krčne žile (varice), ki so še posebej pogoste pri ženskah,
kožne spremembe, kot so temnejša obarvanost in
v napredovalni obliki venska razjeda oz. ulkus, ki se zdravi več mesecev, pogosto tudi
več let in ima velik vpliv na kakovost življenja obolelega.

V večini primerov ne obstaja samo en razlog težav kroničnega venskega popuščanja, temveč
je prisotnih veliko dejavnikov. Najpomembnejši dejavniki tveganja za nastanek kronične
venske bolezni so dednost, starost, spol (ženske so bolj podvržene), hormonske spremembe
(nosečnost in menopavza), izpostavljenost toploti, pretežno sedeče ali stoječe delo ter telesna
višina in teža (Bergan idr. 2006, 495). Drinovec (2002, 75) navaja, da se poleg prirojenih
manjvrednosti žilne stene krčne žile lahko razvijejo tudi zaradi pridobljene slabosti venske
stene. Pri tem so najpomembnejši staranje in hormonske spremembe.
Carpentier idr. (2004, 650) v svoji študiji navajajo zanimive rezultate raziskave, ki je bila
izvedena v Franciji, z namenom pridobiti podatke o razširjenosti bolezni kroničnega venskega
popuščanja in ugotoviti medsebojne odnose med številnimi dejavniki življenjskega sloga in
tveganja za nastanek bolezni kroničnega venskega popuščanja. Izvedena je bila raziskava na
naključnem vzorcu 8000 oseb, na štirih različnih lokacijah v Franciji (Tarentaise, Grenoble,
Nyons in Toulon). Simptome bolezni kroničnega venskega popuščanja so odkrili pri 50,5 %
žensk in 30,1 % moških. Pri obolelih je največji dejavnih tveganja za nastanek bolezni
kroničnega venskega popuščanja starost, ugotovili pa so tudi tri največje dejavnike tveganja,
ki so dednost, telesna neaktivnost (veliko sedenja, stanja) in nosečnost kot velik dejavnik
tveganja pri ženskah. Rezultati raziskave so prikazani v preglednici 8.
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Preglednica 8: Dejavniki tveganja kroničnega venskega popuščanja pri ženskah in
moških
Ženske

Dejavnik tveganja

Moški
−

−

dednost

64,8 %

52,3 %

nosečnost ≥ 1

85,9 %

−

poklic (veliko sedenja ali stanja)

60,0 %

51,1 %

neopredeljeno delo

23,8 %

60,5 %

telesna aktivnost manj kot enkrat na teden

58,6 %

65,9 %

višina > 1,65 m (ženske) in > 1,75 m (moški)

36,9 %

42,0 %

ITM > 23 kg/m2 (ženske) in > 25 kg/m2 (moški)

45,2 %

38,6 %

leta

Vir: Carpentier idr. 2004, 653.

5.2

Razvrstitev in kategorije kroničnega venskega popuščanja

Zadnjih nekaj desetletij so se za opredeljevanje razlikovanja posameznih bolezenskih stanj
kroničnega venskega popuščanja uporabljale različne klasifikacije oz. razredi. Heyerdale in
Stalker (1941, 1045) sta pred mnogimi leti predlagala prvo anatomsko razvrstitev, ki se je čez
leta preoblikovala in dopolnjevala s pomočjo strokovnjakov, kot so Widmer in Wandeler
(1978, 34−42), Sytchev (1985, 203−206) in Porter idr. (1988, 172). Vse so imele
pomanjkljivosti in nobena ni bila deležna vsesplošne sprejetosti za razširjeno uporabo. Leta
kasneje so strokovnjaki na mednarodni konferenci sprejeli klasifikacijo CEAP (Porter in
Moneta 1995, 635), ki ostaja v veljavi še danes. Vključuje klinični (C), etiološki (E),
anatomski (A) in patofiziološki (P) vidik opredelitve kronične venske odpovedi (Eklöf idr.
2004, 1251−1252), kar prikazuje tudi preglednica 9.
Preglednica 9: Opredelitev kroničnega venskega popuščanja po razredih CEAP
Klasifikacija kroničnega venskega popuščanja
C

clinical classification – klinična klasifikacija

E

etiologic classification – etiološka klasifikacija

A

anatomic classification – anatomska klasifikacija

P

pathophysiological classification – patofiziološka klasifikacija

Vir: Eklöf idr. 2004, 1251−2.

Klinični razredi razvrstitve CEAP bolezni kroničnega venskega popuščanja so prikazani v
preglednici 10 in si sledijo od C0 do C6.
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Preglednica 10: Klinični razredi razvrstitve CEAP
Klinični razredi kroničnega venskega popuščanja
C0

ni vidnih znakov venske bolezni

C1

teleangiektazije ali retikularne vene

C2

krčne žile (varice)

C3

oteklina

C4

kožne spremembe (hiperpigmentacija, dermatitis)

C5

kožne spremembe in zaceljena venska razjeda

C6

kožne spremembe in aktivna venska razjeda (ulkus)

Vir: Eklöf idr. 2004, 1250.

Etiologija bolezni je lahko prirojena (Ec), primarna (Ep), sekundarna (Es) ali neopredeljena
venska bolezen (En) (Eklöf idr. 2004, 1251), kar je razvidno iz preglednice 11.
Preglednica 11: Etiološki razredi razvrstitve CEAP
Etiološki razredi
Ec

congenital – prirojena

Ep

primary – primarna

Es

secondary – sekundarna

En

no venous cause identified – neopredeljen vzrok

Vir: Eklöf idr. 2004, 1251.

Preglednica 12 prikazuje anatomske razrede razvrstitve kroničnega venskega popuščanja.
Preglednica 12: Anatomski razredi razvrstitve CEAP
Anatomski razredi
As

superficial veins – povrhnje vene

Ap

perforator veins – perforantne (prebodne) vene

Ad

deep veins – globoke vene

An

no venous location identified – neopredeljena lokacija

Vir: Eklöf idr. 2004, 1251.

V preglednici 13 so vidni patofiziološki vidiki opredelitve kronične venske bolezni.
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Preglednica 13: Patofiziološki razredi razvrstitve CEAP
Patofiziološki razredi
Pr

reflux – obratni tok

Po

obstruction – zapora

Pr, o

reflux and obstruction – obratni tok in zapora

Pn

no venous pathophysiology identifiable – neopredeljeno

Vir: Eklöf idr. 2004, 1252.

5.3

Epidemiologija

Natančno razširjenost kronične venske bolezni je težko določiti, kot navaja Milić (2011, 253),
pa prizadene približno 2–56 % moških in 1–60 % žensk v razvitem svetu.
Po pregledu člankov tujih avtorjev (Franks idr. 1992; Laurikka idr. 1993; Komsuoglu idr.
1994; Canonico idr. 1998; Evans idr. 1999; Jawien, Grzela in Ochwat 2003; Carpentier idr.
2004; Vuylsteke idr. 2015), v katerih so bili objavljeni izsledki raziskav pri obolelih za
kroničnim venskim popuščanjem v Evropi (preglednica 14), lahko ugotovimo, da razširjenost
bolezni tako pri moški kot pri ženski populaciji z leti narašča.
Preglednica 14: Epidemiologija kroničnega venskega popuščanja po Evropi
Država

Število

Starost

Velika Britanija

1338

35−70

M + Ž = 31 %

Finska

6874

40−60

M = 18 %, Ž = 32 %

Laurikka idr. 1993

Turčija

856

≥ 60

M = 35 %, Ž = 38 %

Komsuoglu idr. 1994

Italija

1319

> 65

M = 17 %, Ž = 35,2 %

Velika Britanija

1566

18−64

M = 40 %, Ž = 32 %

Evans idr. 1999

Poljska

40095

16−97

M = 28 %, Ž = 35 %

Jawien, Grzela in
Ochwat 2003

Francija

8000

≥ 18

M = 30,1 %, Ž = 50,5 %

Carpentier idr. 2004

Belgija in
Luksemburg

6009

≥ 18

M + Ž = 61,3 %

Vuylsteke idr. 2015

Rezultati

Avtorji
Franks idr. 1992

Canonico idr. 1998

Vir: Franks idr. 1992; Laurikka idr. 1993; Komsuoglu idr. 1994; Canonico idr. 1998; Evans idr. 1999;
Jawien, Grzela in Ochwat 2003; Carpentier idr. 2004; Vuylsteke idr. 2015.
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Če je bilo leta 1992 skupaj ljudi, obolelih za kroničnim venskim popuščanjem, 31 % (Franks
idr. 1992), se je to število do leta 2015 skoraj podvojilo in predstavlja 61,3 % obolevnosti pri
starosti nad 18 let (Vuylsteke idr. 2015). Sklepamo lahko, da ima povprečni Evropejec več kot
50 % možnosti, da bo zbolel za kroničnim venskim popuščanjem oz. ima vsaj enega od
simptomov bolezni ven, kot so bolečine v spodnjem delu nog, otekline, nočni krči, utrujene,
težke noge, krčne žile ipd.
Do danes imamo v Sloveniji izvedeno le eno raziskavo razširjenosti obolevnosti za kroničnim
venskim popuščanjem, v kateri je Mlačak (1988) za občino Metlika ugotavljal pojav krčnih
žil pri 29,4 % moških in 41,0 % žensk, starejših od 20 let, na vasi in pri 15 % moških in
33,7 % žensk, starejših od 20 let, v mestu.

5.4

Diagnostika bolezni

Poglavje obravnava diagnostiko bolezni kroničnega venskega popuščanja.

5.4.1 Anamneza in klinični pregled
Z osnovnimi diagnostičnimi postopki ugotavljamo, ali ima pacient kronično vensko
popoščanje, ali so njegove težave v povezavi z varicami ter ali je potrebna podrobnejša
analiza obolelega (Šikovec idr. 2005, 194).
Pri diagnosticiranju bolezni kroničnega venskega popuščanja si pomagamo z natančno
anamnezo, oceno kliničnega statusa in nekaterimi preiskavnimi metodami (Šmuc Berger
2008, 12):
– Družinska anamneza:
o poudarek glede kroničnega venskega popuščanja pri ožjih družinskih članih
(dednost).
– Osebna anamneza:
o trajanje in natančen opis sedanjih težav (varice, vnetja, edemi, razjede),
o splošno zdravstveno stanje pacienta,
o redna medikamentozna terapija,
o pretekle bolezni ali posegi na varicah,
o pri ženskah – nosečnosti, jemanje kontracepcije ali hormonsko zdravljenje.
– Socialna anamneza:
o poklic (stoječ, sedeč, dinamičen),
o življenjski slog in razvade (športne aktivnosti, kajenje, alkohol idr.).

48

5.4.2 Neinvazivne osnovne diagnostične metode
Šikovec idr. (2005, 194) definirajo: »Neinvazivne diagnostične metode so namenjene
objektivni potrditvi diagnoze kroničnega venskega popuščanja.« Ugotoviti želimo, ali je
kronično vensko popuščanje posledica zapore venske zaklopke ali obratnega toka (refluksa) v
določenem venskem odseku (Nicolaides 2000, po Šikovec idr. 2005, 194).
Pri preiskavi krčnih žil mora bolnik stati, tako da so vene napolnjene s krvjo, bolj napete in
bolj vidne. Zdravnik specialist pregleda noge, nato pa se osredotoči na krčne žile in jih
natanko pregleda (Campbell 2005, 34).
V praksi se uporabljajo tri metode ugotavljanja kroničnega venskega popuščanja:
– Ultrazvočna preiskava
Dvojni ultrazvočni prikaz (duplex) je danes najpomembnejša preiskava za odkrivanje venskih
strdkov in ostalih sprememb v veni. Če je vena delno zamašena, pokaže motnje v krvnem
obtoku, lahko pa pokaže tudi odsotnost krvnega obtoka, če je vena povsem zaprta (venska
tromboza) (Kapš idr. 2009, 241). Ultrazvočni pregled »obsega dvodimenzionalni slikovni
prikaz izbranega preseka tkiv v sivi lestvici (B-mode) in istočasno barvni prikaz toka krvi v
žilah (barvni dopler)«, lahko pa izmerimo tudi hitrost in smer toka krvi, ki se vrača proti srcu.
»Patološki obratni tok v povrhnjih venah stegna in goleni traja več kot 0,5 s po popustitvi
pritiska.« (Labropoulos idr. 2003, po Šikovec idr. 2005, 194)
– Meritve obratnega toka z ročnim doplerskim merilcem pretoka
Bolnik med preiskavo stoji. Z meritvijo obratnega toka lahko z visoko, 92−93-odstotno
občutljivostjo dokažemo prisotnost obratnega toka, specifičnost pa je zaradi lažno pozitivnih
rezultatov razmeroma nizka. Zaradi tega je ugotavljanje obratnega toka z ročnim doplerskim
merilcem presejalna metoda, ki jo je v primeru pozitivnega rezultata koristno dopolniti s
celovitim ultrazvočnim pregledom (Šikovec idr. 2005, 194).
– Venska pletizmografija
Pletizmografija je metoda za ugotavljanje pretočnosti krvi po žilah. Je neboleča, neinvazivna
preiskava, ki zaznava spremembe venskega volumna v nogah, iz česar sklepamo na dinamiko
venskega obtoka v udu. Ker ima nizko senzitivnost in specifičnost, jo v praksi malo
uporabljamo ali pa jo uporabljamo zgolj v preventivne namene (Šikovec idr. 2005, 194).
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6

ZDRAVLJENJE IN PREVENTIVNI UKREPI PRI KRONIČNEM VENSKEM
POPUŠČANJU

Zdravljenje kroničnega venskega popuščanja je običajno težko in dolgotrajno. Obsega lahko
neoperacijsko oz. konzervativno zdravljenje (zdravljenje z zunanjo kompresijo, sklerozacija,
zdravljenje z venoaktivnimi zdravili idr.) in kirurško oz. operativno zdravljenje (Šikovec idr.
2005, 195).
Avtorji Šikovec idr. (2005, 196) zatrjujejo: »Kompresijsko zdravljenje je temelj zdravljenja
bolnikov s krčnimi žilami (varicami), ker zmanjšuje bolečine in občutek teže ter preprečuje
nastanek kožnih trofičnih motenj. Kompresijsko zdravljenje je učinkovito samostojno in/ali v
kombinaciji z zdravili.«
Spodaj so prikazani algoritmi zdravljenja kroničnega venskega popuščanja po kliničnih
stopnjah od C1 do C6.
Pri retikularnih venah s kliničnimi simptomi se priporoča nošenje kompresijskih nogavic za
zmanjševanje simptomov. Žal pa dokazov o morebitni koristnosti dolgotrajnega nošenja
kompresijskih nogavic ni (Šikovec idr. 2005, 196). Algoritem zdravljenja prikazuje slika 9.

Slika 9: Algoritem zdravljenja kroničnega venskega popuščanja klinične stopnje C1
Vir: Agus idr. 2001, po Šikovec idr. 2005, 200.
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Slika 10: Algoritem zdravljenja kroničnega venskega popuščanja klinične stopnje C2
Vir: Agus idr. 2001, po Šikovec idr. 2005, 200.

Slika 10 prikazuje algoritem zdravljenja kroničnega venskega popuščanja klinične stopnje C2
pri varicah. Priporoča se kompresijsko zdravljenje varic s tlakom na ravni gležnja, ki mora
biti večji od 18 mmHg, običajno pa se priporoča tlak, večji od 25 mmHg (Šikovec idr. 2005,
196).
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Slika 11: Algoritem zdravljenja kroničnega venskega popuščanja klinične stopnje C3
Vir: Agus idr. 2001, po Šikovec idr. 2005, 200.

Če kronično vensko popuščanje povzroča otekanje, je priporočeno kompresijsko zdravljenje
enako kot pri krčnih žilah. Tudi pri tej stopnji se priporoča kompresija s tlakom, ki je v
gležnjih višja od 25 mmHg (algoritem zdravljenja prikazuje slika 11) (Šikovec idr. 2005,
196).
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Slika 12: Algoritem zdravljenja kroničnega venskega popuščanja kliničnih stopenj C4 in
C5
Vir: Agus idr. 2001, po Šikovec idr. 2005, 201.

Slika 12 prikazuje algoritem zdravljenje kroničnega venskega popuščanja kliničnih stopenj
C4 in C5. Spremembe na koži v CEAP-razredih C4 in C5 so posledica hude hipoksije tkiva,
ki nastane zaradi kroničnega venskega zastoja. Priporoča se kompresijsko zdravljenje za
preprečevanje ponovitve golenske razjede. Tlak na ravni gležnja mora dosegati 30–40 mmHg
(Šikovec idr. 2005, 196).
Ulkuse zdravimo s kompresijo, ko so lokalno oskrbljeni ali konzervativno ali kirurško.
Metaanaliza je pokazala, da kompresijsko zdravljenje pomembno izboljša napoved celjenja
razjede (Cullum idr. 2000, po Šikovec idr. 2005, 196). Uporabljati je treba višje tlake kot pri
blažjih oblikah kroničnega venskega popuščanja, tlake večje od 40 mmHg. Algoritem
zdravljenja kroničnega venskega popuščanja klinične stopnje C6 prikazuje slika 13 (Šikovec
idr. 2005, 196).
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Slika 13: Algoritem zdravljenja kroničnega venskega popuščanja klinične stopnje C6
Vir: Agus idr. 2001, po Šikovec idr. 2005, 201.

Ne glede na metodo zdravljenja bolezni ven je vedno zaželeno oz. obvezno nošenje
kompresijskih nogavic, ki nudijo nogi oporo ter so namenjene preprečevanju začetnih motenj
v venskem obtoku, lajšanju simptomov bolezni in zdravljenju kroničnega venskega
popuščanja.

6.1

Neoperacijsko zdravljenje

Poglavje obravnava zdravljenje s kompresijskimi nogavicami, zdravljenje s sklerozacijo,
zdravljenje z venoaktivnimi zdravili ter zdravljenje tromboflebitisa in venske razjede.

6.1.1 Zdravljenje s kompresijskimi nogavicami
Zlato pravilo zdravljenja kroničnega venskega popuščanja je kompresijsko zdravljenje, ne
glede na razvojno stopnjo bolezni od C1 do C6 po klasifikaciji CEAP. S pravilno
kompresijsko terapijo lahko uspešno zdravimo vse simptome in znake te bolezni. Gre za
elastično nogavico, ki ima nalogo stiskanja oz. ustvarjanja tlaka na predelu gležnja 12–18
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mmHg pri preventivnih nogavicah in 18–59 mmHg pri kurativnih medicinskih nogavicah
(Jones idr. 1980, 569), ki jo predpiše zdravnik specialist (flebolog, dermatovenerolog, žilni
kirurg idr.). Kompresija oz. pritisk je najmočnejši v predelu gležnja (100 % kompresija) in
pojenja navzgor po nogi. Merimo jo v enotah za tlak mmHg.
Medicinske kompresijske nogavice delimo glede na stopnjo kompresije v štiri razrede in
razred preventivnih nogavic, kar prikazuje preglednica 15.
Preglednica 15: Kompresijski razredi medicinskih kompresijskih nogavic
Moč kompresije

Kompresijski razred

Kompresija v mmHg

preventiva

zelo lahka

12−18

kompresija I

lahka

18−21

kompresija II

srednja

23−32

kompresija III

močna

34−46

kompresija IV

zelo močna

> 49

Vir: Kohler 2003, 33.

Kompresija I – preprečujejo bolezni ven, pomagajo mišični črpalki pri dolgotrajnem sedenju
ali stanju ter lajšajo težave pri blagih krčnih žilah (Kohler 2003, 34).
Kompresija II – blažijo znake hujših krčnih žil med nosečnostjo ali varic z oteklino noge.
Zdravniki se te kompresijske stopnje zelo poslužujejo in jo veliko predpisujejo, saj je
dokazano zelo učinkovita (prav tam).
Kompresija III – priporočena za bolnike z izrazitimi varikoznimi spremembami s hudim
otekanjem goleni, po ozdravitvi večjih golenskih razjed in pri izraziti kronični insuficienci
(prav tam).
Kompresija IV – primerna za bolnike z najhujšimi težavami, ki so nagnjeni k razjedam, ali pri
hudem stanju po trombozi globokih ven (prav tam).
Učinki kompresije se kažejo tako na nivoju mikro- kot makrocirkulacije (Planinšek Ručigaj
2008, 21).
Na nivoju makrocirkulacije kompresija povzroča (prav tam):
– zunanji pritisk zmanjša premer povrhnjih in globokih ven in poveča pretok krvi v venah,
– preusmeri tekočino iz edema v vene,
– reaktivira zaklopke, s tem pa zmanjša povratni tok, rezidualni volumen in vensko
hipertenzijo,
– izboljša efektivnost sistema venskih črpalk z zmanjšanjem povratnega toka v perforantnih
venah.
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Na nivoju mikrocirkulacije (prav tam):
– zunanji pritisk zmanjša premer tako povrhnjih kot globokih ven, kar poveča kapilarni
pretok,
– zmanjšajo se agregacija, adherenca in migracija levkocitov,
– zmanjša se celični vnetni odgovor, poveča količina razpoložljivega kisika, zmanjša se
sproščanje prostih radikalov,
– zmanjša se kapilarna filtracija in poveča resorpcija, s tem se izboljša limfna drenaža,
– zmanjšanje kroničnosti vnetnega odgovora.
Medicinsko kompresijsko nogavico mora predpisati zdravnik specialist. Določi tudi
kompresijsko stopnjo (od I do IV) in model nogavice (dokolenka, samostoječa, hlačna idr.).

Slika 14: Delovanje medicinske kompresijske nogavice
Vir: Campbell 2005, 28.

Slika 14 prikazuje delovanje izvajanja zunanje kompresije na venski sistem in povrhnje vene,
ki je stisnjena, kar omogoča boljši pretok krvi in dobro delovanje venskih zaklop in mišične
črpalke.
Preventivne kompresijske nogavice so namenjene vsem, ki imajo gensko nagnjenje k
nastanku kroničnega venskega popuščanja, nosečnicam, ljudem, ki pri svojem delu veliko
sedijo ali stojijo, ljudem, ki veliko potujejo, in vsem, ki želijo iz kakršnega koli razloga
zaščititi svoje noge. Preventivne nogavice je mogoče kupiti brez zdravnikovega priporočila.
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6.1.2 Zdravljenje s sklerozacijo
Sklerozacija je vbrizgavanje sklerozacijskih sredstev v varikozne vene ali krčno žilo, to
povzroči spazem, nato vnetno reakcijo, ki žilno steno spremeni v trdo brazgotino.
Sklerozacijsko zdravljenje dopolnjujemo z zunanjo kompresijo, kar zmanjšuje število
zapletov (Šikovec idr. 2005, 196−197). Zdravljenje varic s sklerozacijo poteka v
specializiranih ambulantah in ne zahteva bivanja v bolnišnici (Campbell 2005, 44). Po
opravljeni sklerozaciji mora bolnik nositi kompresijsko nogavico.

6.1.3 Zdravljenje z venoaktivnimi zdravili
Zdravljenje z venoaktivnimi zdravili je ena od oblik konservativnega zdravljenja kroničnega
venskega popuščanja. Med venoaktivna zdravila prištevamo flavonoide, rutazide in ekstrakte
divjega kostanja (Drešček 2011, 5). Venoaktivna zdravila imajo na nivoju makrocirkulacije
predvsem protivnetni učinek, hkrati pa lahko vplivajo na noradrenergično pot in izboljšujejo
tonus ven. Uporabljajo se predvsem takrat, kadar je kompresijsko zdravljenje kontraindicirano
(Turk in Šabovič 2012, 76).

6.1.4 Zdravljenje tromboflebitisa in venske razjede
Tromboflebitis je sterilno vnetje povrhnje vene, v kateri nastane tromb in vnetje okoli vene, ki
se kaže kot rdečina kože (Feided in Handler,4 po Šikovec idr. 2005, 197). Venska razjeda ali
ulkus pa je najhujša oblika obolenja ven spodnjih okončin. Pojavi se na koži v predelu gležnja
in se celi zelo počasi (Campbell 2005, 17). Kadar se na koži začenjajo pojavljati bolezenske
spremembe, je priporočljivo zdravljenje. Za bolnike z venskimi razjedami je praviloma vedno
priporočljiva operacija ven (prav tam, 42). Ob vsakem zdravljenju pa je potrebno tudi
zdravljenje s kompresijskimi nogavicami.

6.2

Kirurško zdravljenje

Cilj kirurškega zdravljenja je odstranitev bolezensko spremenjenih ven zunaj fascijskega
sistema ob sočasni prekinitvi insuficientnih povezav z globinskim sistemom. Kirurško
zdravljenje je metoda za bolnika z insuficienco safenofemoralnega in safenopoplitealnega
ustja, insuficientnimi perforantnimi venami ter golenjo razjedo (Mlačak 2002, 459). Noge
takoj po operaciji povijejo oz. velikokrat že po operaciji obujejo v kompresijsko nogavico, ki
jo bolnik prinese s seboj na poseg.

4

Podatki o primarnem viru niso navedeni.
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6.3

Kakovost življenja bolnika s kroničnim venskim popuščanjem

Bolnikom, ki trpijo za boleznijo kroničnega venskega popuščanja, se kakovost življenja
bistveno poslabša (Launois, Reboul-Marty in Henry 1996, 539). Andreozzi idr. (2005, 272) so
v svoji študiji, ki je bila opravljena v Italiji na 112 obolelih za kroničnim venskim
popuščanjem, ugotovili, da imajo pacienti, ki imajo bolezen kroničnega venskega popuščanja
ocenjeno po CEAP v razredu C1 (teleangiektazije ali retikularne vene) ali C2 (krčne žile), še
normalno življenje, stanje se začne slabšati pri razredu C3, ko se pojavi edem oz. oteklina.
Ugotovili so, da se pacientovo stanje bistveno poslabša pri razredu C4, ko se pojavijo kožne
spremembe, tako na fizičnem kot na psihičnem področju. Pacienti v razredih C5 in C6
(zaceljena venska razjeda ali aktivna venska razjeda) pa so zelo prizadeti, njihovo fizično in
psihično stanje je slabše kot pri bolnikih s sladkorno boleznijo, rakom, kronično obstruktivno
boleznijo pljuč (KOPB) in drugimi boleznimi, kar prikazuje tudi slika 15.

Slika 15: Primerjava prizadetosti obolelih za kroničnim venskim popuščanjem po
razredih CEAP s prizadetostjo pri ostalih kroničnih boleznih
Vir: Andreozzi idr. 2005, 276.

6.4

Preventivni ukrepi na nivoju posameznika in države

Kronične venske bolezni sicer ne sodijo med bolezni, ki so vodilni vzrok umrljivosti
prebivalstva, pa vseeno pogosto močno vplivajo na kakovost življenja. Če je vzrok bolezni
prirojena slabost vezivnega tkiva, potem pač na to ne moremo vplivati. Velikokrat pa razvoj
bolezni pospeši neustrezen način življenja, kot so nezdrava prehrana, neaktivnost, alkohol,
kajenje, izpostavljenost toploti idr.
Žal država ne naredi veliko, da bi zmanjšala stopnjo obolevnosti za kroničnim venskim
popuščanjem, čeprav so stroški zdravljenja te bolezni zelo visoki, še posebej ko bolezen tako
napreduje, da je potrebno operativno zdravljenje ali zdravljenje venske razjede. Čakalne dobe
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za prvi pregled pri zdravniku specialistu (flebologu, dermatologu, angiologu idr.) so predolge,
po opravljenem prvem pregledu pa je treba še skoraj dve leti čakati na poseg. V vmesnem
času je oboleli brez nadzora in zdravljenja, bolezen pa počasi napreduje. Praksa v Sloveniji je
žal takšna, da le nekateri specialisti v vmesnem obdobju obolelemu svetujejo zdravljenje s
kompresijsko nogavico. Iz najrazličnejših razlogov se tudi bolniki za poseg odločijo skoraj
dvajset let prepozno. Veliko več bi lahko naredilo zdravstvo na primarni ravni, morda tudi
referenčne ambulante, ki imajo od leta 2011 v Sloveniji nalogo preventivnih ukrepov
odkrivanja kroničnih bolezni. Že z osnovnim pregledom nog in kratko anamnezo pacienta bi
lahko diplomirana medicinska sestra potrdila ali ovrgla sum na kronično vensko popuščanje.
Kot je bilo podrobneje opisano v prejšnjih poglavjih, je kompresijsko zdravljenje poleg
posega edini način preprečevanja in zdravljenja bolezni ven. Kompresijska nogavica pri
indikaciji kronično vensko popuščanje ne spada v cenovni standard ZZZS,5 kar pomeni, da si
jo pacient kupi oz. krije stroške nogavice sam. Cena nogavice je od 40,00 do 100,00 €,
odvisno od izbranega materiala in modela. Tudi venoaktivna zdravila niso razvrščena v
cenovni standard ZZZS in si tudi v tem primeru stroške zdravila krije pacient sam. Ostali
stroški so ekonomsko breme države. Gre za neposredne in posredne stroške z vidika
zdravstvenega sistema. Neposredni stroški zdravljenja kroničnega venskega popuščanja so
stroški zdravstvene oskrbe, stroški zdravil in stroški medicinsko tehničnih pripomočkov.
Posredni stroški predstavljajo začasno zadržanost od dela zaradi nezmožnosti opravljanja
dela. Ker pa je bolezen kroničnega venskega popuščanja ne glede na predhodno zdravljenje
ponovljiva bolezen, se lahko stroški bistveno povišajo.
Ugotavljamo, da so pacienti velikokrat premalo obveščeni in izobraženi, kaj lahko naredijo
sami v smislu preventivnih ukrepov in lajšanja bolezni kroničnega venskega popuščanja.
Osnovne informacije bi lahko prejeli že v ambulanti splošne medicine, v referenčni ambulanti
ali bodoče mamice v ginekološki ambulanti.
Izsledki raziskave (Netzer in Knips 2003), ki so jo opravili v Nemčiji, jasno dokazujejo, da
imajo družbeno-ekonomske posledice žilnih obolenj velik vpliv na sistem javnega zdravstva.
Vsak bolnik, čigar zdravljenje poteka brez uporabe kompresijskih nogavic, stane njihov
zdravstveni sistem dodatnih 260,00 €. Študija je privedla do jasnega sklepa, da zdravljenje 2,5
% ljudi, vključenih v sistem zdravstvenega zavarovanja, predstavlja 49,5 % stroškov vseh
storitev. Zdravljenje z medicinskimi kompresijskimi nogavicami je zelo pomembno, saj gre za
osnovno zdravljenje vseh kroničnih bolezni ožilja. V Nemčiji prejema kompresijske nogavice
okrog 30 % vseh bolnikov, ki imajo težave z ožiljem. Tako široko zastavljeno zdravljenje v
Sloveniji žal še ni izvajano.
Ker si oboleli lahko velikokrat pomagajo sami, so nasveti za lajšanje težav zaradi venskih
obolenj pacientom lahko sledeči (Diafit 2015b):
5

Kompresijska nogavica gre v cenovni standard ZZZS samo pri indikaciji limfedem.

59

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

spremenite življenjski slog,
redno se gibajte – hitra hoja, zmeren tek, zmerno kolesarjenje, plavanje, ples,
izogibajte se stanju na mestu in dolgotrajnemu sedenju, raje hodite ali lezite,
izogibajte se sončenju, solariju, savni, termalni topli vodi, talnemu ogrevanju,
vzdržujte primerno telesno težo in uživajte hrano polno vlaknin ter pijte veliko vode,
poskrbite za udobno obutev in oblačila (oblačila ne smejo biti pretesna),
žile ljubijo hladno, zato jim privoščite prhanje s hladno vodo od gležnjev navzgor,
redno telovadite: krožite z nogami, kot bi vozili kolo, krožite s stopali, stojte na prsih oz.
dvigajte se s prstov na pete, migajte s prsti na nogah, počivajte z dvignjenimi nogami,
redno obiskujte zdravnika in upoštevajte njegove nasvete,
redno, vsako jutro obujte kompresijske nogavice.
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7

EMPIRIČNA RAZISKAVA

Poglavje zajema empirično raziskavo, preučevanje, opredelitev in analizo dejavnikov, ki
vplivajo na nakup izbranih medicinsko tehničnih pripomočkov, in zadovoljstvo z njimi v
Sloveniji.

7.1

Metodologija

Empirični del naloge temelji na uporabi metode kvantitativnega raziskovanja. Kot merski
instrument smo uporabili anketni vprašalnik zaprtega tipa (Priloga 1), ki je sestavljen iz treh
delov, in sicer:
– Prvi del: splošni podatki o anketiranih osebah; spol, starost, stopnja izobrazbe in status –
sestavljen je iz štirih vprašanj zaprtega tipa z več možnimi odgovori.
– Drugi del: vprašanja in trditve o zdravstvenem stanju anketirane osebe – anketirani so
odgovarjali na enajst vprašanj, z možnostjo odgovora »Da« ali »Ne«.
– Tretji del: vprašanja in trditve s področja informiranosti, nakupnih navad in zadovoljstva
uporabnikov kompresijskih nogavic za preprečevanje in zdravljenje bolezni kroničnega
venskega popuščanja. Osemnajst vprašanj zaprtega tipa oz. trditev se je nanašalo na
področje informiranja o bolezni, nanje so anketiranci odgovarjali na petstopenjski
Likertovi ocenjevalni lestvici. Dvanajst vprašanj zaprtega tipa se je nanašalo na
dejavnike, ki vplivajo na nakup medicinskih kompresijskih nogavic, kjer so anketiranci
odgovarjali na petstopenjski Likertovi ocenjevalni lestvici. Sledilo je šest vprašanj
zaprtega tipa, ki so se nanašala na odločitve glede cene, blagovne znamke in kakovosti
medicinskih kompresijskih nogavic in na katera so anketirani odgovarjali z »Da«, »Ne«
ali »Ne vem«. Sledilo je vprašanje o dejavniku, ki je najbolj pomemben pri ponovnem
nakupu medicinskih kompresijskih nogavic, kjer so od sedmih možnih odgovorov lahko
izbrali samo enega, in devet vprašanj zaprtega tipa, kjer so s pomočjo Likertove lestvice
od 1 do 5 označili zadovoljstvo z izdelkom in možen ponovni nakup izdelka. Zadnji dve
vprašanji sta se nanašali na skupno oceno zadovoljstva in na pogostost uporabe
kompresijskih nogavic, ki so jo anketirani označili na petstopenjski Likertovi lestvici.
Anketni vprašalnik smo predhodno testirali s pomočjo desetih naključno izbranih in v vzorec
vključenih oseb. Ker težav z razumevanjem anketnega vprašalnika ni bilo, smo ga ohranili
nespremenjenega. Strokovni pregled vprašalnika so opravile tri osebe, in sicer mentor,
strokovnjak s področja raziskovalne metodologije in strokovnjak s področja zdravstva.
Kot tehniko anketiranja smo uporabili metodo neposrednega oz. direktnega spraševanja na
terenu, na območju Republike Slovenije. Ker smo ocenili, da gre večinoma za starejšo
populacijo, smo izvedli klasično anketo v pisni obliki. Anketiranje smo izvedli v obdobju od
8. januarja do 20. februarja 2016.
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Zanesljivost anketnega vprašalnika smo preverili s Cronbachovim koeficientom alfa. Iz
preglednice 16 je razvidno, da je Cronbachov koeficient alfa znašal 0,885, kar pomeni, da je
zanesljivost vprašalnika zelo dobra in da so izidi raziskave zanesljivi.
Preglednica 16: Statistika zanesljivosti anketnega vprašalnika
Število enot

Cronbachov koeficient alfa
0,885

41

Podatke smo prenesli in analizirali s pomočjo programskega paketa SPSS for Windows.
Naredili smo opisno statistiko (izračun frekvenc, srednjih vrednosti in standardnega odklona)
posameznih spremenljivk, t-test, faktorsko analizo, regresijsko in korelacijsko analizo.
Pridobljene podatke smo tabelarično in grafično prikazali ter jih opisno analizirali in pojasnili.

7.2

Opis vzorca

V namenski vzorec smo vključili osebe s kroničnim venskim popuščanjem, ki so v času
anketiranja obiskale specialistično ambulanto, kamor so prišle na pregled ožilja, ali lekarno
oz. specializirano trgovino, kamor so prišle na meritve za kompresijsko nogavico. V skladu s
pričakovanji smo prejeli 228 izpolnjenih vprašalnikov. Ker je bilo osem anketnih
vprašalnikov nepopolnih, smo jih iz analize izključili – v nadaljevanju tako prikazujemo izide
analize 220 popolnoma izpolnjenih vprašalnikov, kar predstavlja 96,5 % vseh izpolnjenih
vprašalnikov.
Ženske so izpolnile 185 vprašalnikov (84,1 %), moški 35 vprašalnikov (15,9 %). Največ
anketiranih oseb je bilo starih od 41 do 50 let (27,3 %), najmanj anketiranih oseb pa je bilo
starih od 18 do 30 let (4,1 %). Največ anketiranih je imelo srednješolsko izobrazbo (40,5 %),
najmanj pa doktorat znanosti (3,2 %). Večina je zaposlenih (61,4 %), najmanj anketiranih
oseb pa je bilo dijakov ali študentov (0,5 %). Podrobnejši opis vzorca prikazuje preglednica
17.
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Preglednica 17: Demografski podatki anketiranih oseb
Karakteristike
Spol

Starost

Izobrazba

Status

Deskriptor

f%

Ženski

185

84,1

Moški

35

15,9

18–30

9

4,1

31–40

42

19,1

41–50

60

27,3

52–60

46

20,9

61–70

36

16,4

več kot 70

27

12,3

osnovnošolska

25

11,4

srednješolska

89

40,5

višješolska

30

13,6

visokošolska

60

27,3

magisterij

9

4,1

doktorat znanosti

7

3,2

dijak/študent

1

0,5

135

61,4

2

0,9

samozaposlen/a

11

5,0

upokojen/a

71

32,3

220

100,0

zaposlen/a
nezaposlen/a

Skupaj

7.3

f

Zdravstveno stanje anketiranih oseb

Anketirani so podali lastno mnenje o svojem zdravstvenem stanju. Večina anketiranih
(77,3 %) čuti zmanjšanje bolečine v nogah, če nogo dvignejo, se drži zdravega načina
prehranjevanja (67,7 %) in ima krčne žile (69,1 %), vendar drugih kožnih sprememb nima
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(71,4 %), prav tako so se v večini strinjali (61,4 %), da so bolezni ven značilne v njihovi
družini. Podrobnosti prikazuje slika 16.

Slika 16: Zdravstveno stanje anketiranih oseb

7.4

Informiranost in nakupne navade ter zadovoljstvo

Anketirani so stopnjo strinjanja s postavljenimi trditvami s področja informacij o bolezni in
poteku zdravljenja bolezni kroničnega venskega popuščanja, s področja načina informiranja,
ki je vplival na odločitev za nakup medicinskih kompresijskih nogavic, kot tudi s področja
načina zdravljenja bolezni in dejavnikov vpliva na njihovo odločitev za nakup medicinskih
kompresijskih nogavic lahko označili na Likertovi lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5
(zelo se strinjam).
Anketirani so se v povprečju najbolj strinjali s trditvijo, da so informacije o bolezni in poteku
zdravljenja bolezni kroničnega venskega popuščanja pridobili v lekarni ali specializirani
trgovini (povprečna vrednost = 3,62), najmanj pa so se strinjali s trditvijo, da so informacije o
bolezni in poteku zdravljenja bolezni kroničnega venskega popuščanja pridobili pri
medicinski sestri v ambulanti splošne medicine (povprečna vrednost = 1,85) – preglednica 18.
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Preglednica 18: Informacije o bolezni in poteku zdravljenja bolezni kroničnega
venskega popuščanja
Povprečna
vrednost

Trditve

Standardni
odklon

V lekarni ali specializirani trgovini.

3,62

1,43

Pri specialistu ob pregledu ožilja.

3,51

1,59

V strokovnih revijah in člankih.

3,07

1,43

Od prijateljev, svojcev, znancev.

2,75

1,37

Ob preventivnem pregledu nog.

2,60

1,43

Direktno od proizvajalca ali distributerja medicinskih
kompresijskih nogavic.

2,57

1,58

V promocijskih materialih proizvajalca ali distributerja
medicinskih kompresijskih nogavic.

2,51

1,45

Na internetu.

2,45

1,47

Na televiziji ali radiu.

2,32

1,23

V oglasih proizvajalca ali distributerja medicinskih
kompresijskih nogavic.

2,32

1,39

Pri zdravniku v ambulanti splošne medicine.

2,24

1,34

Pri medicinski sestri v ambulanti splošne medicine.

1,85

1,11

Anketirani se v povprečju najbolj strinjajo s trditvijo, da sta na nakup medicinskih
kompresijskih nogavic kot način zdravljenja bolezni vplivala priporočilo in predpis
kompresijske nogavice s strani zdravnika specialista (povprečna vrednost = 3,97) in
priporočilo farmacevtskega tehnika in farmacevta v lekarni ali specializirani trgovini
(povprečna vrednost = 3,25), najmanj pa se strinjajo s trditvijo, da so na nakup medicinskih
kompresijskih nogavic kot način zdravljenja bolezni vplivala priporočila iz medijev (TV,
radijski sprejemnik, tiskani oglasi, internet) (povprečna vrednost = 2,00). Ostale trditve
prikazuje preglednica 19.
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Preglednica 19: Načini informiranja, ki so vplivali na odločitev za nakup medicinskih
kompresijskih nogavic kot način zdravljenja bolezni
Povprečna
vrednost

Trditve

Standardni
odklon

Priporočilo in predpis kompresijske nogavice zdravnika
specialista.

3,97

1,53

Priporočilo farmacevtskega tehnika in farmacevta v lekarni
ali specializirani trgovini.

3,25

1,57

Priporočila od prijateljev, svojcev, znancev.

2,57

1,58

Priporočila direktno od proizvajalca ali distributerja
medicinskih kompresijskih nogavic.

2,46

1,51

Priporočilo medicinske sestre.

2,17

1,37

Priporočila iz medijev (TV, radijski sprejemnik, tiskani
oglasi, internet).

2,00

1,17

Anketirani se v povprečju najbolj strinjajo s trditvijo, da je na njihovo odločitev za nakup
medicinskih kompresijskih nogavic vplivala uporabnost izdelka (povprečna vrednost = 4,12),
najmanj se strinjajo s trditvijo, da je na njihovo odločitev za nakup medicinskih kompresijskih
nogavic vplivala embalaža izdelka (povprečna vrednost = 1,80) – preglednica 20.
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Preglednica 20: Dejavniki, ki so vplivali na odločitev za nakup medicinskih
kompresijskih nogavic kot način zdravljenja bolezni
Povprečna
vrednost

Trditve

Standardni
odklon

Uporabnost izdelka.

4,12

1,14

Svetovanje ob nakupu izdelka.

4,09

1,13

Zdravniško svetovanje in predpis določenega izdelka.

3,97

1,23

Predhodne izkušnje z izdelkom.

3,88

1,36

Cena izdelka.

3,59

1,19

Popust pri nakupu.

3,17

1,37

Blagovna znamka izdelka.

3,11

1,29

Priporočilo izdelka od sorodnikov, prijateljev, znancev.

3,08

1,40

Proizvajalec izdelka.

2,56

1,46

Reklamni oglas izdelka.

1,91

1,09

Embalaža izdelka.

1,80

1,08

Sledi šest vprašanj, na katera so anketirani odgovarjali z »Da«, »Ne« ali »Ne vem«. Večina
anketiranih meni, da:
– sta jim zdravniško svetovanje in potrditev glede kakovosti izdelka pomembnejša kot cena
izdelka – tako meni 80,9 % anketiranih;
– sta jim strokovno svetovanje farmacevta in potrditev glede kakovosti izdelka
pomembnejša kot cena izdelka – tako meni 80,9 % anketiranih;
– jim je strokovno priporočilo prijatelja, svojca ali znanca glede kakovosti izdelka
pomembnejše kot cena izdelka – tako meni 50,5 % anketiranih;
– jim blagovna znamka pri nakupu medicinskih kompresijskih nogavic ni pomembnejša kot
cena izdelka – tako meni 63,6 % anketiranih;
– je cena medicinskih kompresijskih nogavic pogojena s kakovostjo izdelka – tako meni
59,1 % anketiranih;
– je cena medicinskih kompresijskih nogavic previsoka – tako meni 64,5 % anketiranih.
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Največ anketiranih (34,1 %) meni, da je za njih najpomembnejši dejavnik ponovnega nakupa
medicinskih kompresijskih nogavic zadovoljstvo z izdelkom, sledi kakovost izdelka (29,5 %
anketiranih) in priporočilo zdravnika (25,9 % anketiranih) – slika 17.

Slika 17: Dejavniki ponovnega nakupa medicinskih kompresijskih nogavic
Anketirani prav tako pogosto uporabljajo medicinske kompresijske nogavice (povprečna
vrednost = 4,05) – preglednica 21.
Preglednica 21: Pogostost uporabe medicinskih kompresijskih nogavic
Povprečna
vrednost
Pogostost uporabe medicinskih kompresijskih nogavic.

7.5

4,05

Standardni
odklon
0,80

Zadovoljstvo uporabnikov

Poglavje zajema osnovno statistično analizo zadovoljstva uporabnikov z medicinskimi
kompresijskimi nogavicami in regresijsko analizo.

7.5.1 Osnovna statistična analiza zadovoljstva uporabnikov z medicinskimi
kompresijskimi nogavicami
Anketirani so stopnjo zadovoljstva z medicinskimi kompresijskimi nogavicami in možni
ponovni nakup izdelka označili na Likertovi lestvici od 1 (zelo slabo) do 5 (odlično).
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Anketirani so v povprečju najbolj zadovoljni z dobrimi rezultati zdravljenja ob uporabi
medicinskih kompresijskih nogavic (povprečna vrednost = 4,29), najmanj pa s priporočilom
izdelka s strani sorodnikov, prijateljev, znancev (povprečna vrednost = 2,91). Skupna ocena
zadovoljstva anketiranih v povprečju znaša 4,07 – preglednica 22.
Preglednica 22: Elementi zadovoljstva z možnim ponovnim nakupom izdelka
Povprečna
vrednost

Trditve

Standardni
odklon

Dobri rezultati zdravljenja ob uporabi medicinskih
kompresijskih nogavic.

4,29

0,80

Kakovost izdelka je odlična.

4,27

0,75

Udobje ob nošenju medicinskih kompresijskih nogavic je
primerno.

4,16

0,81

Odlično svetovanje pri nakupu izdelka.

4,14

0,90

Predhodne izkušnje z izdelkom.

4,04

1,15

Zdravniška potrditev in svetovanje izdelka.

3,92

1,16

Blagovna znamka izdelka je poznana.

3,47

1,15

Cena izdelka je skladna z mojimi pričakovanji.

3,45

1,04

Priporočilo izdelka od sorodnikov, prijateljev, znancev.

2,91

1,33

Skupna ocena zadovoljstva

4,07

0,72

Skupna ocena zadovoljstva anketiranih z medicinskimi kompresijskimi nogavicami v
povprečju znaša 4,07 – preglednica 23.
Preglednica 23: Skupna ocena zadovoljstva z medicinskimi kompresijskimi nogavicami
Povprečna
vrednost

Trditve

Skupna ocena zadovoljstva.

4,07
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Standardni
odklon
0,72

7.5.2 Regresijska analiza zadovoljstva uporabnikov z medicinskimi kompresijskimi
nogavicami
Zanimalo nas je, kateri elementi zadovoljstva uporabnikov vplivajo na skupno oceno
zadovoljstva z medicinskimi kompresijskimi nogavicami. V ta namen smo izvedli
multivariatno regresijsko analizo zadovoljstva uporabnikov z medicinskimi kompresijskimi
nogavicami (uporabili smo metodo stepwise). Kot odvisno spremenljivko smo šteli skupno
oceno zadovoljstva uporabnikov, kot neodvisne spremenljivke smo šteli elemente
zadovoljstva in možni ponovni nakup izdelka.
Preverili smo posamezne predpostavke regresijskega modela.

Slika 18: Histogram 1
Ugotovili smo, da so ostanki normalno porazdeljeni, kar je razvidno iz histograma (slika 18)
in grafa standardiziranih ostankov (slika 19).
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Slika 19: Graf standardiziranih ostankov 1
Rezultati multivariatne regresijske analize so pokazali, da na skupno oceno zadovoljstva
uporabnikov medicinskih kompresijskih nogavic pozitivno vplivajo odlična kakovost izdelka
(ß = 0,325; sig = 0,000), udobje ob nošenju medicinskih kompresijskih nogavic (ß = 0,234;
sig = 0,000) in poznana blagovna znamka izdelka (ß = 0,113; sig = 0,002) – preglednica 24.
Preglednica 24: Ocene regresijskih koeficientov

Model

Nestandardni
koeficienti
Beta

Konstanta

Standardna
napaka

Standardni
koeficient
beta

R2

t

sig

0,405

5,588

0,000

1,316

0,236

Kakovost izdelka je
odlična.

0,325

0,062

0,341

5,216

0,000

Udobje ob nošenju
medicinskih kompresijskih
nogavic je primerno.

0,234

0,056

0,265

4,178

0,000

Blagovna znamka izdelka
je poznana.

0,113

0,037

0,181

3,077

0,002

Ostali elementi zadovoljstva uporabnikov medicinskih kompresijskih nogavic na skupno
oceno zadovoljstva nimajo vpliva (ß = 0; sig > 0,05) – preglednica 25.
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Preglednica 25: Iz regresijskega modela zadovoljstva izključeni dejavniki
Dejavniki

t

sig

Cena izdelka je skladna z mojimi pričakovanji.

1,620

0,107

Priporočilo izdelka od sorodnikov, prijateljev,
znancev.

0,573

0,567

Zdravniška potrditev in svetovanje izdelka.

1,019

0,309

Dobri rezultati zdravljenja ob uporabi medicinskih
kompresijskih nogavic.

–1,064

0,289

Predhodne izkušnje z izdelkom.

–0,969

0,333

1,492

0,137

Odlično svetovanje pri nakupu izdelka.

7.6

Faktorska analiza komuniciranja glede nakupa medicinskih kompresijskih
nogavic kot načina zdravljenja bolezni

Za namene preverjanja hipotez smo v nadaljevanju izvedli faktorski analizi.
Komuniciranje/informiranje glede nakupa medicinskih kompresijskih nogavic kot načina
zdravljenja bolezni smo razdelili na strokovno komuniciranje in marketinško komuniciranje.
Pred izvedbo faktorske analize smo preverili primernost podatkov za izvedbo faktorske
analize – v ta namen smo izvedli KMO in Bartlettov test.

7.6.1 Faktorska analiza strokovnega komuniciranja
Med strokovno komuniciranje smo šteli naslednje spremenljivke:
– Priporočilo in predpis kompresijske nogavice s strani zdravnika specialista.
– Priporočilo medicinske sestre.
– Priporočilo farmacevtskega tehnika in farmacevta v lekarni ali specializirani trgovini.
Faktorska analiza je pokazala, da so podatki primerni za analizo (KMO = 0,755; Bartlettov
test sig = 0,000) – preglednica 26.
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Preglednica 26: KMO in Bartlettov test »strokovno komuniciranje«
Kaiser-Meyer-Olkin – KMO
Bartlettov test

0,755

Hi-kvadrat
df
sig

110,937
3
0,000

V preglednici 27 je prikazana ena glavna komponenta, ki skupaj pojasnjuje 56,02 % celotne
variance.
Preglednica 27: Celotna pojasnjena varianca »strokovno komuniciranje«
Začetne lastne vrednosti

Faktor

Skupaj

Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži

Delež
Kumulativa v
%
variance v %

1

1,681

56,020

56,020

2

0,939

31,311

87,331

3

0,380

12,669

100,000

Delež
variance v Kumulativa v
%
%

Skupaj
1,681

56,020

56,020

Ob upoštevanju komunalitet posameznih spremenljivk (komunalitete > 0,400) smo obdržali
vse spremenljivke – preglednica 28.
Preglednica 28: Komunalitete posameznih spremenljivk »strokovno komuniciranje«
Spremenljivke

Komunaliteta

Priporočilo in predpis kompresijske nogavice zdravnika specialista.

0,440

Priporočilo medicinske sestre.

0,801

Priporočilo farmacevtskega tehnika in farmacevta v lekarni ali
specializirani trgovini.

0,439

Uteži posameznih spremenljivk, vključenih
komuniciranje«, so razvidne iz preglednice 29.
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v

novo

spremenljivko

»strokovno

Preglednica 29: Uteži posameznih spremenljivk, vključenih v novo spremenljivko
»strokovno komuniciranje«
Spremenljivka

Utež

Priporočilo medicinske sestre.

0,895

Priporočilo in predpis kompresijske nogavice zdravnika specialista.

0,664

Priporočilo farmacevtskega
specializirani trgovini.

tehnika

in

farmacevta

v

lekarni

ali

0,663

Za novo spremenljivko »strokovno komuniciranje« smo izračunali povprečno vrednost in
standardni odklon – preglednica 30.
Preglednica 30: Povprečna vrednost in standardni odklon nove spremenljivke
»strokovno komuniciranje«
Trditve

Povprečna
vrednost

Standardni
odklon

3,95

1,14

Strokovno komuniciranje

7.6.2 Faktorska analiza marketinškega komuniciranja
Med marketinško komuniciranje smo šteli naslednje spremenljivke:
– Priporočila iz medijev (TV, radijski sprejemnik, tiskani oglasi, internet).
– Priporočila neposredno od proizvajalca ali distributerja medicinskih kompresijskih
nogavic.
– Priporočila od prijateljev, svojcev, znancev.
Faktorska analiza je pokazala, da so podatki primerni za analizo (KMO = 0,750; Bartlettov
test sig = 0,000) – preglednica 31.
Preglednica 31: KMO in Bartlettov test »marketinško komuniciranje«
Kaiser-Meyer-Olkin – KMO
Bartlettov test

Hi-kvadrat
df
sig

0,750
106,384
3
0,000

V preglednici 32 je prikazana ena glavna komponenta, ki skupaj pojasni 61,12 % celotne
variance.
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Preglednica 32: Celotna pojasnjena varianca »marketinško komuniciranje«
Začetne lastne vrednosti

Faktor

Skupaj

Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži

Delež
Kumulativa v
variance v %
%

1

1,833

61,115

61,115

2

0,661

22,029

83,145

3

0,506

16,855

100,000

Delež
variance v Kumulativa v
%
%

Skupaj
1,833

61,115

61,115

Ob upoštevanju komunalitet posameznih spremenljivk (komunalitete > 0,400) smo obdržali
vse spremenljivke – preglednica 33.
Preglednica 33: Komunalitete posameznih spremenljivk »marketinško komuniciranje«
Spremenljivke

Komunaliteta

Priporočila iz medijev (TV, radio, tiskani oglasi, internet).

0,578

Priporočila direktno od proizvajalca ali distributerja medicinskih
kompresijskih nogavic.

0,573

Priporočila od prijateljev, svojcev, znancev.

0,683

Uteži posameznih spremenljivk, vključenih
komuniciranje«, so razvidne iz preglednice 34.

v

novo

spremenljivko

»marketinško

Preglednica 34: Uteži posameznih spremenljivk, vključenih v novo spremenljivko
»marketinško komuniciranje«
Utež

Spremenljivka

Priporočila od prijateljev, svojcev, znancev.

0,826

Priporočila iz medijev (TV, radijski sprejemnik, tiskani oglasi, internet).

0,760

Priporočila neposredno od proizvajalca ali distributerja medicinskih
kompresijskih nogavic.

0,757

Za novo spremenljivko »marketinško komuniciranje« smo izračunali povprečno vrednost in
standardni odklon – preglednica 35.
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Preglednica 35: Povprečna vrednost in standardni odklon nove spremenljivke
»marketinško komuniciranje«
Trditve

Marketinško komuniciranje

7.7

Povprečna
vrednost

Standardni
odklon

2,35

1,09

Preverjanje hipotez

V skladu z namenom in zastavljenimi cilji smo preverili naslednje hipoteze:
– Hipoteza 1: Strokovno komuniciranje statistično bolj pomembno vpliva na odločitve
uporabnikov pri odločitvi za nakup kompresijskih nogavic kot marketinško
komuniciranje.
– Hipoteza 2: Uporabniki se odločajo za nakup kompresijskih nogavic na osnovi njihove
cene, kakovosti izdelka in blagovne znamke.
– Hipoteza 3: Ocena zadovoljstva z uporabo kompresijskih nogavic vpliva na ponovni
nakup izdelka.

7.7.1 Hipoteza 1: Strokovno komuniciranje statistično bolj pomembno vpliva na odločitve
uporabnikov pri odločitvi za nakup kompresijskih nogavic kot marketinško
komuniciranje
Hipotezo smo preverili s pomočjo enostranskega t-testa (angl. one samples t-test).
Preglednica 36: Povprečna vrednost in standardni odklon v analizo vključenih
spremenljivk
Povprečna
vrednost

Standardni
odklon

Strokovno komuniciranje

3,95

1,14

Marketinško komuniciranje

2,35

1,09

Kot testno povprečno vrednost smo določili povprečno vrednost spremenljivke »marketinško
komuniciranje« (M = 2,35). Iz preglednic 36 in 37 je razvidno (sig = 0,000), da strokovno
komuniciranje statistično bolj pomembno vpliva na odločitve uporabnikov pri odločitvi za
nakup kompresijskih nogavic kot marketinško komuniciranje.
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Preglednica 37: Enostranski t-test
Testna povprečna vrednost = 2,35

t
Strokovno
komuniciranje

7,748

df
80

Sig. (2stranski)

Razlika
aritmetičnih
sredin

0,000

1,600

95 % interval
zaupanja
Spodnja
Zgornja
1,44

1,75

Ugotovitev
S hipotezo 1 smo predvidevali, da strokovno komuniciranje statistično bolj pomembno vpliva
na odločitve uporabnikov pri odločitvi za nakup kompresijskih nogavic kot marketinško
komuniciranje.
Analiza je pokazala, da hipotezo lahko potrdimo, in podamo ugotovitev, da strokovno
komuniciranje statistično bolj pomembno vpliva na odločitve uporabnikov pri odločitvi za
nakup kompresijskih nogavic kot marketinško komuniciranje.

7.7.2 Hipoteza 2: Uporabniki se odločajo za nakup kompresijskih nogavic na osnovi
njihove cene, kakovosti izdelka in blagovne znamke
Pri preverjanju hipoteze smo uporabili multivariatno regresijsko analizo (uporabili smo
metodo stepwise). Kot odvisno spremenljivko smo šteli pogostost nakupa in uporabe
medicinskih kompresijskih nogavic, kot neodvisne spremenljivke pa dejavnike vpliva na
odločitev za nakup medicinskih kompresijskih nogavic (kakovost izdelka, blagovna znamka
izdelka, cena izdelka, uporabnost izdelka, embalaža izdelka, proizvajalec izdelka, reklamni
oglas izdelka, priporočilo izdelka od sorodnikov, prijateljev in znancev, zdravniško
svetovanje in predpis določenega izdelka, popust pri nakupu, predhodne izkušnje z izdelkom,
svetovanje ob nakupu izdelka).
Preverili smo posamezne predpostavke regresijskega modela.
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Slika 20: Histogram 2
Ugotovili smo, da so ostanki normalno porazdeljeni, kar je razvidno iz histograma (slika 20)
in grafa standardiziranih ostankov (slika 21).

Slika 21: Graf standardiziranih ostankov 2
Rezultati multivariatne regresijske analize so pokazali, da na pogostost nakupa in uporabe
medicinskih kompresijskih nogavic pozitivno vplivajo kakovost izdelka (ß = 0,175;
sig = 0,001), popust pri nakupu (ß = 0,102; sig = 0,007) in blagovna znamka izdelka
(ß = 0,096; sig = 0,021) – preglednica 38.
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Preglednica 38: Ocene regresijskih koeficientov
Nestandardni koeficienti
Model
Konstanta

Beta

Standardna
napaka

Standardni
koeficient
beta

R2

t

sig

0,157

12,281

0,000

2,865

0,233

Kakovost izdelka

0,175

0,054

0,217

3,218

0,001

Popust pri nakupu

0,102

0,038

0,180

2,707

0,007

Blagovna znamka
izdelka

0,096

0,041

0,159

2,329

0,021

Ostali dejavniki (cena izdelka, uporabnost izdelka, embalaža izdelka, proizvajalec izdelka,
reklamni oglas izdelka, priporočilo izdelka od sorodnikov, prijateljev in znancev, zdravniško
svetovanje in predpis določenega izdelka, predhodne izkušnje z izdelkom, svetovanje ob
nakupu izdelka) na pogostost uporabe in nakupa medicinskih kompresijskih nogavic nimajo
vpliva (ß = 0; sig > 0,05) – preglednica 39.
Preglednica 39: Iz regresijskega modela izključeni dejavniki
Dejavniki

t

sig

Cena izdelka.

–1,816

0,071

Uporabnost izdelka.

–1,256

0,210

Embalaža izdelka.

–0,815

0,416

Proizvajalec izdelka.

–1,073

0,284

0,003

0,998

–0,331

0,741

Zdravniško svetovanje in predpis določenega izdelka.

1,325

0,187

Predhodne izkušnje z izdelkom.

1,044

0,297

Svetovanje ob nakupu izdelka.

–0,170

0,865

Reklamni oglas izdelka.
Priporočilo izdelka od sorodnikov, prijateljev, znancev.

Ugotovitev
S hipotezo 2 smo predvidevali, da se uporabniki odločajo za nakup kompresijskih nogavic na
osnovi njihove cene, kakovosti izdelka in blagovne znamke.
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Analiza je pokazala, da hipotezo lahko le delno sprejmemo, in podamo ugotovitev, da se
uporabniki za nakup kompresijskih nogavic odločajo na osnovi kakovosti izdelka, blagovne
znamke in popusta pri nakupu, na osnovi njihove prodajne cene pa ne.

7.7.3 Hipoteza 3: Ocena zadovoljstva z uporabo kompresijskih nogavic vpliva na ponovni
nakup izdelka
Za ugotavljanje statistično značilne povezanosti ocene zadovoljstva z željo po ponovnem
nakupu izdelka smo uporabili Pearsonov koeficient korelacije. Iz korelacijske matrike
(preglednica 40) je razvidno, da med skupno oceno zadovoljstva z medicinskimi
kompresijskimi nogavicami in pogostostjo nakupa in uporabe medicinskih kompresijskih
nogavic obstaja pozitivna povezanost (Pearsonov koeficient korelacije = 0,290;**
sig = 0,000) – z večanjem zadovoljstva z medicinskimi kompresijskimi nogavicami se veča
tudi pogostost nakupa in uporabe medicinskih kompresijskih nogavic in obratno.
Preglednica 40: Korelacijska matrika
Pogostost nakupa
in uporabe
medicinskih
kompresijskih
nogavic
Pogostost nakupa in
uporabe medicinskih
kompresijskih nogavic

Pearsonov
koeficient korelacije
Sig. (2-stranski)
N

Skupna ocena zadovoljstva Pearsonov
z medicinskimi
koeficient korelacije
kompresijskimi nogavicami Sig. (2-stranski)
N

Skupna ocena
zadovoljstva z
medicinskimi
kompresijskimi
nogavicami

1

0,290**

220

0,000
220

0,290**

1

0,000
220

220

** Korelacija je signifikantna pri 0,01.

Ugotovitev
S hipotezo 3 smo predvidevali, da ocena zadovoljstva z uporabo kompresijskih nogavic
vpliva na ponovni nakup izdelka.
Analiza je pokazala, da hipotezo lahko potrdimo, in podamo ugotovitev, da ocena
zadovoljstva z uporabo kompresijskih nogavic vpliva na ponovni nakup izdelka.
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7.8

Ugotovitve raziskovanja

V empiričnem delu naloge smo s pomočjo kvalitativne raziskave v obliki anketnega
vprašalnika raziskali, preučili, opredelili in analizirali zavedanje uporabnikov medicinskih
kompresijskih nogavic za preprečevanje in zdravljenje bolezni kroničnega venskega
popuščanja, dejavnike, ki vplivajo na nakup izbranih medicinsko tehničnih pripomočkov, in
analizirali zadovoljstvo z le-temi v Sloveniji.
Na osnovi rezultatov raziskave lahko podamo glavne ugotovitve empiričnega dela naloge.
Anketirani so se v povprečju najbolj strinjali s trditvijo, da so informacije o bolezni in poteku
zdravljenja bolezni kroničnega venskega popuščanja pridobili v lekarni ali specializirani
trgovini (M = 3,62), najmanj pa so se strinjali s trditvijo, da so informacije o bolezni in poteku
zdravljenja bolezni kroničnega venskega popuščanja pridobili pri medicinski sestri v
ambulanti splošne medicine (M = 1,85), kar potrjujejo že razmišljanja in pregled stanja v
teoretičnem delu naloge. Anketirani so se v povprečju najbolj strinjali s trditvijo, da je na
nakup medicinskih kompresijskih nogavic kot način zdravljenja bolezni vplivalo priporočilo
in predpis kompresijske nogavice s strani zdravnika specialista (M = 3,97). Strinjamo se, da
porabniki iščejo nasvete in znanje o preprečevanju in zdravljenju bolezni tam, kjer je
strokovnost najvišja. Če zdravnik priporoča določeni izdelek, je velika verjetnost, da bodo
porabniki prav tega tudi kupili.
Največ anketiranih (34,1 %) je bilo mnenja, da je za njih najpomembnejši dejavnik za
ponovni nakup medicinskih kompresijskih nogavic zadovoljstvo z izdelkom, sledita kakovost
izdelka (29,5 % anketiranih) in priporočilo zdravnika specialista (25,9 % anketiranih).
Ugotovili smo tudi, da anketirani pogosto uporabljajo medicinske kompresijske nogavice
(M = 4,05) in da skupna ocena zadovoljstva anketiranih v povprečju znaša 4,07, kar je zelo
dober rezultat.
Preverjali smo tri hipoteze:
H1 – Strokovno komuniciranje statistično bolj pomembno vpliva na odločitve porabnikov pri
odločitvi za nakup kompresijskih nogavic kot marketinško komuniciranje.
Hipotezo smo potrdili in podali ugotovitev, da strokovno komuniciranje, tj. priporočilo
kompresijske nogavice s strani zdravnika specialista, medicinske sestre ali farmacevta,
statistično bolj pomembno vpliva na odločitve uporabnikov pri odločitvi za nakup
kompresijskih nogavic kot marketinško komuniciranje, kot so priporočila iz medijev,
priporočila neposredno od proizvajalca kompresijskih nogavic ali priporočila od prijateljev,
svojcev, znancev.
H2 – Porabniki se odločajo za nakup kompresijskih nogavic na osnovi njihove cene,
kakovosti izdelka in blagovne znamke.
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Hipotezo smo le delno potrdili in podali ugotovitev, da se uporabniki za nakup kompresijskih
nogavic odločajo na osnovi kakovosti izdelka, blagovne znamke in popusta pri nakupu, na
osnovi njihove prodajne cene pa ne.
H3 – Ocena zadovoljstva z uporabo kompresijskih nogavic vpliva na ponovni nakup izdelka.
Hipotezo smo potrdili in podali ugotovitev, da ocena zadovoljstva z uporabo kompresijskih
nogavic vpliva na ponovni nakup izdelka.

7.9

Prispevek magistrske naloge k znanosti

Izvirni znanstveni prispevek magistrske naloge predstavlja lastna izvedena kvantitativna
raziskava, s katero smo v empiričnem delu naloge ugotavljali in analizirali dejavnike, ki
vplivajo na nakup izbranih medicinsko tehničnih pripomočkov (medicinskih kompresijskih
nogavic) za preprečevanje in zdravljenje bolezni kroničnega venskega popuščanja, in
zadovoljstvo porabnikov v Sloveniji. Empirična analiza je potrdila oz. delno potrdila
zastavljene hipoteze, ki do sedaj v tej obliki še niso bile preizkušene. Prav tako celovite
analize zadovoljstva bolnikov s kompresijskimi nogavicami v slovenskem prostoru še nismo
zasledili in je iz tega razloga zagotovo to pomemben prispevek k znanosti tako na področju
marketinga medicinsko tehničnih pripomočkov kot na področju medicine, kjer je
kompresijsko zdravljenje temelj zdravljenja bolnikov s kroničnim venskim popuščanjem in je
zadovoljstvo obolelih še kako pomembno.

7.10 Predlogi za nadaljnji razvoj in raziskovanje
V empirični raziskavi magistrske naloge smo se osredotočili predvsem na marketinški vidik
kupca oz. porabnika medicinskih kompresijskih nogavic – marketinško in strokovno
komuniciranje o bolezni, prepoznavanje bolezni, simptomi, nakupne navade uporabnikov
kompresijskih nogavic, zadovoljstvo z medicinskimi kompresijskimi nogavicami, dejavniki,
ki vplivajo na nakup, idr. Že v fazi izvajanja anketnega vprašalnika smo dobili veliko pobud s
strani medicinske stroke (zdravniki specialisti, medicinske sestre, farmacevti), da bi bilo
zanimivo v anketni vprašalnik vpeljati tudi dodatna vprašanja, npr.:
– razliko v zadovoljstvu in nakupnih navadah uporabnikov preventivnih in kurativnih
kompresijskih nogavic,
– razliko v zadovoljstvu in nakupnih navadah glede na klasifikacijo CEAP (klinični,
etiološki, anatomski in patofiziološki vidik) opredelitve kronične venske odpovedi, saj bi
zagotovo prišli do različnih rezultatov,
– zadovoljstvo tistih obolelih, ki prejmejo medicinsko kompresijsko nogavico na
naročilnico ZZZS-ja (oboleli za limfedem), idr.
– zadovoljstvo z medicinskimi kompresijski nogavicami pri kroničnih bolnikih idr.
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Predlogi za nadaljnji razvoj in raziskovanje so bili sicer bolj v medicinskem smislu, kar je
pravzaprav pričakovano glede na tematiko in kraj izvajanja anketnega vprašalnika.
Ugotovimo lahko, da je področje raziskovanja kroničnega venskega popuščanja in uporabe
medicinskih kompresijskih nogavic izredno zanimiva in široka tematika, kar je bilo prikazano
tudi v teoretičnem delu naloge. Verjamemo, da bo magistrska naloga vzpodbudila nadaljnja
raziskovanja, tako na marketinškem kot na medicinskem področju, in veselimo se novih
znanstvenih odkritij in dognanj na tem področju.
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8

SKLEP

Zdravje je največja vrednota posameznika, in če je še nedolgo nazaj veljalo prepričanje, da
bolnik za svoje zdravje kupi ali stori vse, samo da bi ozdravel – danes temu ni več tako. Tudi
na trgu medicinsko tehničnih pripomočkov se je stopnja konkurenčnosti močno povečala.
Kupci so veliko bolj zahtevni, informirani in poučeni s strani stroke in tudi medijev. Poznajo
izdelke, blagovne znamke, vedo, kakšno kakovost si želijo in koliko so pripravljeni za to
kakovost plačati. Na izbiro imajo ne samo različne izdelke, temveč tudi prostor
(specializirano trgovino, lekarno), kjer izdelek kupijo, saj je pri nakupu medicinsko tehničnih
pripomočkov potrebno strokovno svetovanje in izbira ustreznega pripomočka po meri
posameznika oz. bolnika.
V teoretičnem delu magistrske naloge smo s pomočjo domače in tuje literature ugotovili, da je
bolezen ven v velikem porastu in da ima povprečni Evropejec več kot 50 % možnosti, da bo
zbolel za boleznijo kroničnega venskega popuščanja oz. bo imel vsaj enega od simptomov
bolezni ven, kot so bolečine v spodnjem delu nog, otekline, nočni krči, utrujene, težke noge,
krčne žile, kar posledično pomeni, da se bo kakovost življenja obolelega tudi bistveno
poslabšala. Podani so bili predlogi preventivnih ukrepov na nivoju posameznika in države ter
načini zdravljenja bolezni.
Ker je osnova zdravljenja kroničnega venskega popuščanja kompresijsko zdravljenje, smo v
empiričnem delu magistrske naloge s pomočjo kvantitativne raziskave v obliki anketnega
vprašalnika raziskali zadovoljstvo obolelih uporabnikov medicinskih kompresijskih nogavic v
Sloveniji. Ugotovili smo, da so anketirani na splošno zelo zadovoljni z medicinskimi
kompresijskimi nogavicami in da ocena zadovoljstva z uporabo kompresijskih nogavic vpliva
na ponovni nakup izdelka. V sklopu preverjanja hipotez je bilo ugotovljeno, da strokovno
komuniciranje statistično bolj pomembno vpliva na odločitve uporabnikov pri odločitvi za
nakup kompresijskih nogavic kot marketinško komuniciranje. Če zdravnik priporoča uporabo
kompresijske nogavice, je velika verjetnost, da bodo porabniki prav tega tudi kupili. Zanimiva
je bila tudi ugotovitev, da se uporabniki za nakup kompresijskih nogavic odločajo na osnovi
kakovosti izdelka, blagovne znamke in popusta pri nakupu, ne pa na osnovi njihove redne
prodajne cene.
Izidi raziskovanja so vsekakor pomembni za podjetja oz. zaposlene, ki tržijo medicinske
kompresijske nogavice. Z željo tako po večji uspešnosti prodaje medicinskih kompresijskih
nogavic kot tudi po boljšem in učinkovitejšem zdravljenju bi morala podjetja pogosteje
obiskovati zdravnike specialiste, farmacevte in ostalo medicinsko osebje ter jih informirati o
medicinskih kompresijskih nogavicah, dostopnosti materialov, opravljenih študijah, cenah,
prednostih določenih blagovnih znamk in tudi o vsem ostalem, saj oboleli največ informacij
pridobijo prav pri zdravniku specialistu ali farmacevtu. V prihodnosti bi bilo zaželeno, da bi
tudi javno zdravstvo naredilo več v smislu preventivnih programov, hitrega odkrivanja
bolezni kroničnega venskega popuščanja ter takojšnjega zdravljenja bolezni, saj se žilnim
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obolenjem v Sloveniji namenja premalo pozornosti tako v strokovni kot tudi v širši javnosti, a
hkrati predstavljajo tudi širši in relativno velik družbeno-ekonomski problem.
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ANKETNI VPRAŠALNIK

Spoštovani,
sem študentka znanstvenega magistrskega študija na UP, Fakulteti za management, v Kopru
in pripravljam magistrsko nalogo z naslovom »Analiza dejavnikov, ki vplivajo na nakup
izbranih medicinsko tehničnih pripomočkov«. Namen magistrske naloge je raziskati
dejavnike, ki vplivajo na nakup medicinskih kompresijskih nogavic za preprečevanje in
zdravljenje bolezni kroničnega venskega popuščanja, ter zadovoljstvo porabnikov v Sloveniji.
Pred vami je anketni vprašalnik, katerega rezultati odgovorov bodo vključeni v raziskavo.
Vprašalnik je anonimen, udeležba pri raziskavi prostovoljna, vaši odgovori pa bodo
obravnavani zaupno.
Vljudno vas prosim, da si vzamete deset minut dragocenega časa in izpolnite vprašalnik, ki je
pred vami. Vprašalnik lahko oddaste medicinski sestri v ambulanti ali v specializirani
trgovini, kjer ste opravili pregled.

Za vašo pomoč in pripravljenost za sodelovanje v anketi se vam najlepše zahvaljujem.

Maribor, 8. 1. 2016

Tina Škerget
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I. SPLOŠNI PODATKI O ANKETIRANCU
1. Spol:
ženski

moški

2. Starost:
18–30

31–40

41–50

51–60

61–70

več kot 70

3. Stopnja izobrazbe:
osnovnošolska
doktorat

srednješolska

višješolska

visokošolska

magisterij

4. Status:
dijak/študent

zaposlen/a

nezaposlen/a

samozaposlen/a

upokojen/a

II. PODATKI O ZDRAVSTVENEM STANJU
Prosim odgovorite na spodnja vprašanja tako, da obkrožite besedo DA, če odgovor drži, ali
besedo NE, če odgovor ne drži.
Ali imate (ste imeli) pretežno stoječe delo?

DA

NE

b) Ali imate (ste imeli) pretežno sedeče delo?

DA

NE

DA

NE

DA

NE

a)
c)

Ste pretežki?

d) Ali so bolezni ven značilne v vaši družini?
e)

Ali ste bili noseči več kot enkrat?

DA

NE

f)

Ali imate krčne žile?

DA

NE

g) Ali imate zvečer otekle gležnje?

DA

NE

h) Ali imate druge kožne spremembe?

DA

NE

i)

Ali čutite zmanjšanje bolečine v nogah, če jih dvignete?

DA

NE

j)

Ali ste redno telesno aktivni?

DA

NE

DA

NE

k) Ali se držite zdravega načina prehranjevanja?
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III. INFORMIRANOST, NAKUPNE NAVADE IN ZADOVOLJSTVO
Prosim ocenite, v kolikšni meri držijo posamezne navedene možnosti. Obkrožite številko, ki
najbolj ustreza vašemu mnenju.
Stopnjo strinjanja označite na lestvici od 1 do 5, pri čemer pomeni:
1 – sploh se ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – niti se ne strinjam/niti se strinjam; 4 – se
strinjam; 5 – zelo se strinjam.
1. Kje ste pridobili informacije o bolezni in poteku zdravljenja bolezni kroničnega
venskega popuščanja?
a)

Pri zdravniku v ambulanti splošne medicine.

1

2

3

4

5

b)

Pri medicinski sestri v ambulanti splošne medicine.

1

2

3

4

5

c)

Pri specialistu ob pregledu ožilja.

1

2

3

4

5

d)

V lekarni ali specializirani trgovini.

1

2

3

4

5

e)

V strokovnih revijah in člankih.

1

2

3

4

5

f)

Ob preventivnem pregledu nog.

1

2

3

4

5

g)

Na televiziji ali radiu.

1

2

3

4

5

h)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

k)

Direktno od proizvajalca ali distributerja medicinskih
kompresijskih nogavic.
V oglasih proizvajalca ali distributerja medicinskih
kompresijskih nogavic.
V promocijskih materialih proizvajalca ali distributerja
medicinskih kompresijskih nogavic.
Na internetu.

1

2

3

4

5

l)

Od prijateljev, svojcev, znancev.

1

2

3

4

5

i)
j)

2. Kateri način informiranja je vplival na odločitev za nakup medicinskih kompresijskih
nogavic kot način zdravljenja bolezni?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Priporočilo in predpis kompresijske nogavice zdravnika
specialista.
Priporočilo medicinske sestre.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Priporočilo farmacevtskega tehnika in farmacevta v
lekarni ali specializirani trgovini.
Priporočila iz medijev (TV, radio, tiskani oglasi,
internet).
Priporočila direktno od proizvajalca ali distributerja
medicinskih kompresijskih nogavic.
Priporočila od prijateljev, svojcev, znancev.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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3. Kateri dejavniki vplivajo na vašo odločitev pri nakupu medicinskih kompresijskih
nogavic?
a)

Kakovost izdelka.

1

2

3

4

5

b)

Blagovna znamka izdelka.

1

2

3

4

5

c)

Cena izdelka.

1

2

3

4

5

d)

Uporabnost izdelka.

1

2

3

4

5

e)

Embalaža izdelka.

1

2

3

4

5

f)

Proizvajalec izdelka.

1

2

3

4

5

g)

Reklamni oglas izdelka.

1

2

3

4

5

h)

Priporočilo izdelka od sorodnikov, prijateljev, znancev.

1

2

3

4

5

i)

Zdravniško svetovanje in predpis določenega izdelka.

1

2

3

4

5

j)

Popust pri nakupu.

1

2

3

4

5

k)

Predhodne izkušnje z izdelkom.

1

2

3

4

5

l)

Svetovanje ob nakupu izdelka.

1

2

3

4

5

4. Ali vam je zdravniško svetovanje in potrditev glede kakovosti izdelka pomembnejše
kot cena izdelka?
DA

NE

NE VEM

5. Ali vam je strokovno svetovanje farmacevta in potrditev glede kakovosti izdelka
pomembnejša kot cena izdelka?
DA

NE

NE VEM

6. Ali vam je priporočilo prijatelja, svojca ali znanca glede kakovosti izdelka
pomembnejše kot cena izdelka?
DA

NE

NE VEM

7. Ali vam je pri nakupu medicinske kompresijske nogavice pomembnejša blagovna
znamka kot cena izdelka?
DA

NE

NE VEM

8. Ali se vam zdi, da je cena medicinskih kompresijskih nogavic pogojena s kvaliteto
izdelka?
DA

NE

NE VEM

9. Ali se vam zdi cena medicinskih kompresijskih nogavic previsoka?
DA

NE

NE VEM
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10. Kateri dejavnik je za vas najbolj pomemben pri ponovnem nakupu medicinskih
kompresijskih nogavic? (obkrožite samo enega)
blagovna znamka izdelka
kakovost izdelka
cena izdelka
svetovanje farmacevta
priporočilo zdravnika
priporočilo prijatelja, svojca
zadovoljstvo z izdelkom
11. Kakšno je vaše zadovoljstvo z medicinskimi kompresijskimi nogavicami in možen
ponovni nakup izdelka?
Stopnjo strinjanja označite na lestvici od 1 do 5, pri čemer pomeni:
1 – zelo slabo; 2 – slabo; 3 – dobro; 4 – zelo dobro; 5 – odlično.
a)

Kakovost izdelka je odlična.

1

2

3

4

5

b)

Blagovna znamka izdelka je poznana.

1

2

3

4

5

c)

Cena izdelka je skladna z mojimi pričakovanji.

1

2

3

4

5

d)

1

2

3

4

5

e)

Udobje ob nošenju medicinskih kompresijskih nogavic
je primerno.
Priporočilo izdelka od sorodnikov, prijateljev, znancev.

1

2

3

4

5

f)

Zdravniška potrditev in svetovanje izdelka.

1

2

3

4

5

g)

1

2

3

4

5

h)

Dobri rezultati zdravljenja ob uporabi medicinskih
kompresijskih nogavic.
Predhodne izkušnje z izdelkom.

1

2

3

4

5

i)

Odlično svetovanje pri nakupu izdelka.

1

2

3

4

5

12. Kolikšna je vaša skupna ocena zadovoljstva z medicinskimi kompresijskimi
nogavicami?
Stopnjo strinjanja označite na lestvici od 1 do 5, pri čemer pomeni:
1 – zelo slaba; 2 – slaba; 3 – dobra; 4 – zelo dobra; 5 – odlična.
1

2

3

4

5

13. Kako pogosto uporabljate medicinske kompresijske nogavice?
Stopnjo strinjanja označite na lestvici od 1 do 5, pri čemer pomeni:
1 – nikoli; 2 – redko; 3 – niti nikoli niti redko; 4 – pogosto; 5 – vedno.
1

2

3

4

5

