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Analize anket Ministrstvo za zdravje pošilja za posamezni mesec po elektronski pošti. K izpolnitvi anket so 
vabljeni vsi uporabniki naših storitev, ne glede na starost, osebne okoliščine, vrsto zdravstvene obravnave 
ali raven zdravstvene dejavnosti, kjer se je izvedla zdravstvena storitev. Uporabniki storitev so povabljeni 
preko obvestila na izvidu oz. odpustnem pismu na način, da je na dokumente dodana informacija o spletni 
strani, na kateri poteka izpolnjevanje vprašalnika. Prav tako se povezava do spletne ankete nahaja na 
spletni strani bolnišnice. 
 
V januarju 2023 je anketni vprašalnik ustrezno izpolnilo 9 uporabnikov naših storitev, od tega en uporabnik 
sploh ni nadaljeval z izpolnjevanjem. Iz tega razloga bomo analizirali le 8 prejetih anketnih vprašalnikov, 
kar znaša skupaj 0,12 % vseh hospitaliziranih pacientov ter obravnavanih pacientov na ambulantnem delu 
bolnišnice.  
 

SPLOŠNI DEL  
 
V 50 %, torej 4 pacienti so sami izpolnili vprašalnik, drugi polovici pa je vprašalnik v njihovem imenu izpolnil 
svojec oziroma bližnji. 

 
Tabela 1: Starost ocenjevalcev 

STAROSTNO OBDOBJE ŠTEVILO DELEŽ v % 

0 do 15 let 0 0 % 

16 do 24 let 0 0 % 

25 do 44 let 4 50 % 

45 do 64 let 3 37,5 % 

65 do 79 let 0 0 % 

80 let in več 1 12,5 % 

ni odgovora   

 
Anketni vprašalnik sta izpolnila 2 moška (25 %) in 6 žensk (75 %).  
 

Tabela 2: Izobrazba ocenjevalcev 

IZOBRAZBA ŠTEVILO DELEŽ v % 

osnovna šola ali manj 1 12,5 % 

poklicna šola 0 0 % 

srednja šola 1 12,5 % 

višja, visoka šola 5 62,5 % 

spec., univerzitetna, strokovni magisterij 1 12,5 % 

znanstveni magisterij, doktorat 0 0 % 

 
Največ ocenjevalcev ima višjo oziroma visoko šolo (62,5 %).  
 
Glede pogostosti koriščenja zdravstvenih storitev pa je 6 (75 %) takih, ki jih koristi občasno oziroma 
nekajkrat letno, 2 (25 %) pa enkrat ali dvakrat letno. 

 
Tabela 3: Mesto obravnave 

MESTO OBRAVNAVE ŠTEVILO IZPOLNJENIH 
VPRAŠALNIKOV 

ODSTOTNI DELEŽ 

specialistična ambulanta 
(diabetološka, RTG in podobno) 

1 12,5 % 

bolnišnica (hospitalizacija, 
dnevna obravnava, urgentni 
center) 

7 87,5 % 
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Pacienti, ki so izpolnjevali vprašalnik, so bili največkrat obravnavani v bolnišnični obravnavi (87,5 %). 
Podroben razdelek, kje natančneje so bili obravnavani, je prikazan v spodnji tabeli.  

 

Tabela 4:Podroben razdelek mesta obravnave 

MESTO OBRAVNAVE ŠTEVILO 

gastroskopija z anestezijo 1 

ginekološki oddelek 2 

interni oddelek 1 

pediatrični oddelek 1 

negovalni oddelek 1 

porodnišnica 1 

urgentni center 1 

 

 

Graf  1: Obravnava pacienta 

 

Za polovico anketiranih (n=4) je bila obravnava načrtovana, za drugo pa nenačrtovana (torej brez 
naročanja).  
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SPLOŠNA OCENA IZVAJALCA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 

 
Graf  2: Splošna ocena izvajalca zdravstvene dejavnosti v % 

 
 
Zgornji graf prikazuje splošno oceno izvajalca zdravstvene dejavnosti, ki jo naši uporabniki storitev 
ocenjujejo s povprečno oceno ODLIČNO (5) (n=8). 

 
 
OCENA OBRAVNAVE PRI IZVAJALCU ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI  

 
Graf  3: Ocena obravnave pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v % 

 
 
Uporabniki naših storitev so tudi pri oceni njihove obravnave pri nas ocenili z oceno ODLIČNO (5) (n=8). 
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ČAS ČAKANJA NA OBRAVNAVO  

 
Na obravnavo niso nič čakali 4 uporabniki storitev (50 %), kar je polovica anketiranih, 2 manj kot pol ure 
in eden več kot dve uri. En anketiranec ni podal odgovora.  

 
Graf  4: Čas čakanja na obravnavo v absolutnih številkah 

 
 

OCENA ZADOVOLJSTVA GLEDE NA POSTAVLJENE KRITERIJE 
 
V nadaljevanju je predstavljena ocena zadovoljstva uporabnikov storitev po predhodno določenih kriterijih. 
Pri oceni je bila uporabljena lestvica: Sploh ne (1), Večinoma ne (2), Delno (3), Večinoma da (4), V celoti da 
(5), Ne morem oceniti, ni relevantno zame (6), brez odgovora (0). Dodan je še izračun povprečne vrednosti. 
V tabeli so predstavljeni podatki v absolutnih številkah in ne v odstotkih, zaradi majhnega vzorca. 
 
Tabela 5:Ocena zadovoljstva glede na postavljene kriterije (v absolutnih številkah) 
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št. KRITERIJ 
sploh 
ne 
(1) 

večinoma 
ne 
(2) 

delno 
(3) 

večinoma 
da 
(4) 

v 
celoti 
da 
(5) 

ne morem 
oceniti-ni 

relevantno 
zame 
(0) 

ni 
odgovora 

povprečje 

1 
Zadovoljstvo s 
kontaktom izvajalca 
pred obravnavo 

    8   5 

2 

objavljene informacije 
o dostopnosti 
zdravnika/zdr.delavca 
na vidnem mestu 

  1 1 5  1 4,6 

3 
predstavitev zdr. 
delavcev 

 1  1 6   4,5 

4 
seznanjenost z 
možnostjo podajanja 
pritožb, pohval 

1   1 3  3 4 
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Najnižja povprečna vrednost se je pokazala na področju seznanjenosti z možnostjo podajanja pritožb in 

pohval, nato pa ji sledijo predstavitve zdravstvenih delavcev uporabnikom storitev, objavljene informacije 

o dostopnosti zdravnika/zdravstvenega delavca na vidnem mestu, dostop do izvajalca je dobro urejen 

(parkirišča, dostop z invalidskim vozičkom) ter čistost in urejenost prostorov. Vsi ostali kriteriji so ocenjeni z 

najvišjo oceno. Skupna povprečna ocena vseh kriterijev je 4,85.   

št. KRITERIJ 
sploh 
ne 
(1) 

večinoma 
ne 
(2) 

delno 
(3) 

večinoma 
da 
(4) 

v 
celoti 
da 
(5) 

ne morem 
oceniti-ni 

relevantno 
zame 
(0) 

ni 
odgovora 

povprečje 

5 
vljudnost in spoštljivost 
zaposlenih 

    7 1  5 

6 
predhodna seznanitev 
o poteku obravnave 

    7 1  5 

7 
izvedba obravnave 
takrat, ko je bilo 
dogovorjeno 

    7 1  5 

8 
dovoljšna poglobitev v 
moj problem, 
zdravstveno stanje 

    8   5 

9 
vključenost v odločanje 
o obravnavi 

    8   5 

10 spoštovanje zasebnosti     8   5 

11 

odgovarjanje 
zaposlenih na 
vprašanja v povezavi 
z obravnavo 

    8   5 

12 
sodelovanje s svojci in 
bližnjimi je bilo v 
skladu z željami 

    7  1 5 

13 
podana navodila za 
(samo)oskrbo 

    7  1 5 

14 
čistost in urejenost 
prostorov 

   1 7   4,8 

15 

dostop do izvajalca je 
dobro urejen 
(parkirišča, dostop z 
invalidskim vozičkom) 

   2 5  1 4,7 

16 
priporočilo obravnave 
pri tem izvajalcu 
svojcem ali drugim 

    8   5 



ANALIZA PREJETIH PODATKOV O UGOTAVLJANJU KAKOVOSTI 
POSLOVANJA Z UPORABNIKI V SPLOŠNI BOLNIŠNICI TRBOVLJE NA 
PORTALU ZVEM ZA JANUAR 2023 

 

 

 

Pripravil: David Slapšak Stran 6 od 7  ZAPIS  

PRILOŽNOSTI ZA IZBOLJŠAVE 

 

V spodnji tabeli predstavljamo priložnosti za izboljšave, ki so jih podali uporabniki naših storitev. V tej rubriki 
je odgovoril le en anketiranec na področju prostora in opreme.  

 

Tabela 6:Priložnosti za izboljšave 

PODROČJE PRILOŽNOSTI ZA IZBOLJŠAVE ŠTEVILO PREDLOGOV 

PROSTOR IN OPREMA 1 

ORGANIZACIJA DELA 0 

ODNOS DO PACIENTOV 0 

SODELOVANJE ZAPOSLENIH 0 

VARNOST PACIENTOV 0 

IZIDI OBRAVNAVE 0 

UGLED IN DRUŽBENA ODGOVORNOST 0 

DRUGO  

 

Pri obrazložitvi izbire priložnosti so anketiranci navedli (navajamo le kratke povzetke): 

1. PROSTOR IN OPREMA: 
- TV za otroke 

 

PREDLOGI, POBUDE IN POHVALE UPORABNIKOV NAŠIH STORITEV 

 

Zadnje vprašanje je bilo odprtega tipa, v katerem so lahko uporabniki naših storitev podali svoje opisno 
mnenje. Podajamo ga ne cenzurirane in ne lektorirane spodnji tabeli. 

 

Tabela 7: Predlogi, pobude in pohvale uporabnikov 

Vse pohvale vsem zdravstvenim delavcem in celotnemu timu. 

Presenečena sem bila na upoštevanje pacientovih težav (psihičnih) in upoštevanje priporočil svojcev. 

Večkrat že bila v bolnici (nazadnje v LJ zelo neprijazen mlad zdravnik in sestra), tukaj osebje izredno 
prijazno, kar je pomembno, če je pacienta strah. Vsi res prijazni in pomirjajoči. 

Resnično bi pohvalila ginekološko porodniški oddelek. Trikrat sem rodila v porodnišnici Trbovlje in vedno 
sem bila več kot zadovoljna s celotno oskrbo. Čeprav sem tokrat prišla na ginekološki oddelek z bolj 
žalostno zgodbo pa lahko rečem, da je tudi tu osebje izredno prijazno in vedno pripravljeno pomagati.  
Vsi so res dobrega srca in imaš občutek, da jim je mar zate pa čeprav prideš mogoče samo za en dan. 
Hvala vam za vse. 
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ZAKLJUČEK 

 

Raziskava je bila izvedena skladno z Metodologijo za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v 
javnem zdravstvu. Pacienti lahko sodelujejo pri vrednotenju prejete zdravstvene oskrbe tako, da izpolnijo 
kratko spletno anketo, ki je stalno dostopna na portalu ZVem. Povezava do ankete je objavljena tudi na 
bolnišnični spletni strani. Izpolnjevanje vprašalnika je za uporabnike storitev prostovoljno in predstavlja 
njihovo individualno oceno njihovega zadovoljstva. Pri interpretaciji rezultatov je potrebno upoštevati 
dejstvo, da lahko en pacient izpolni celo več anketnih vprašalnikov zaradi tega, ker je le-ta stalno dostopen 
in nima vgrajenega preventivnega mehanizma za omejevanje števila anket.  

 

 

 

Poročilo pripravil:  

David Slapšak, dipl. zn., mag. posl. in ekon. ved 

Skrbnik za kakovost 

 

 


