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Med 6.4. in 18.5.2022 je bil izveden tretji val nacionalne raziskave PREMS. Raziskava je potekala v 22 
slovenskih bolnišnicah in 53 bolnišničnih oddelkih, pri čemer je bilo vključenih 5 vrst zdravstvene 
dejavnosti (splošna kirurgija ali druge kirurške stroke, interna medicina ali druge internistične stroke, 
ginekologija in porodništvo, ortopedija ter onkologija).  Vprašalnik je na nacionalni ravni izpolnilo 3.206 
pacientov. V njej so sodelovali pacienti, ki so v tistem obdobju bili hospitalizirani vsaj eno noč in so po 
obravnavi ob odpustu prejeli vabilo za sodelovanje v raziskavi. Vprašalnik pa so pacienti lahko izpolnili na 
papirju ali preko spletne ankete.  
 
V Splošni bolnišnici Trbovlje je vprašalnik ustrezno izpolnilo 22 pacientov, in sicer na ginekološkem-
porodnem oddelku 2 pacientki, na kirurškem pa 19. V spodnji tabeli predstavljamo skupne podatke za 
bolnišnico, kjer je z rdečo piko prikazana vrednost bolnišnice, modra črta predstavlja povprečje Slovenije, 
medtem ko je sivi del razpon vrednosti vseh bolnišnic od najnižje do najvišje.  
 

Tabela 1: Skupni podatki za Splošno bolnišnico Trbovlje – Izkušnje pacientov z obravnavo v bolnišnici (Vir: NIJZ) 
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V spodnji tabeli so prikazane numerične vrednosti za bolnišnico ter povprečje za Slovenijo (torej vseh v 

raziskavo vključenih bolnišnic), skupaj s pripadajočim številom veljavnih odgovorov za posamezni 

kazalnik (n).  

 

Tabela 2: Numerične vrednosti za Splošno bolnišnico Trbovlje ter povprečje za Slovenijo (vir: NIJZ) 

 

 

Če primerjamo število izpolnjenih anket po slovenskih bolnišnicah ugotovimo, da se je Splošna bolnišnica 
Trbovlje uvrstila na predzadnje mesto z 21 izpolnjenimi anketnimi vprašalniki.   
Če natančneje pogledamo posamezne rezultate vprašanj, bolnišnica od povprečja slovenskih bolnišnic 
najbolj izstopa pri vprašanjih (pod vprašanji podajamo tudi odstotkovne komentarje): 

1. V bolnišnici so spremenili datum sprejema na kasnejši čas  
o V 52,9 % so pacienti odgovorili z da, medtem ko je slovensko povprečje 21,9 % 

2. Zdravnik mi je po posegih ali preiskavah na razumljiv način razložil, kako je potekal poseg ali 
preiskava 
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o V 55,0 % so v naši bolnišnici zdravniki na razumljiv način razložili potek posega ali 
preiskave, v vseh slovenskih bolnišnicah je pa je odstotek 74,3 % 

3. Medicinske sestre so me obravnavale vljudno in spoštljivo 
o V naši bolnišnici je bilo to mnenje izraženo v 81,0 %, povprečje slovenskih bolnišnic pa je 

90,0 % 
4. Bolnišnico osebje je pri izvedbi moje oskrbe dobro sodelovalo med seboj 

o Tu izstopamo v 95,2 %, v vseh slovenskih bolnišnicah pa je odstotek 71,9  
5. Bolniška soba oz. oddelek, na katerem sem bil nameščen, so bili zelo čisti 

o V bolnišnici je bilo s čistočo zadovoljnih 95,2 %, v vseh slovenskih bolnišnicah pa 79,4 % 
6. Ponoči me je motil hrup, ki ga je povzročalo zdravstveno osebje 

o V naši bolnišnici je hrup motil paciente v 28,6 %, v vseh bolnišnicah pa 15,2 % 
7. Ob odpustu sem sem dobil informacije o tem, katera zdravila moram jemati in kako 

o Vsi anketirani bolniki v bolnišnici so dobili te informacije (100 %), v vseh slovenskih 
bolnišnicah pa 97,4 % 

8. Razumel sem, kako jemati zdravila ob odpustu iz bolnišnice 
o Slabši rezultat od vseh slovenskih bolnišnic, ki je 97,9 %, v naši pa 94,7 % 

 

Če na kratko strnemo odgovore vprašanj odprtega tipa, so anketirani podali sledeče predloge in 
komentarje:  

- Pohvalili bi bolnišnično osebje in njihov odnos do pacientov (vse osebje na oddelku, ki se je 
vključevalo v proces zdravljenja) 

- Pozitiven sprejem in oskrba, 
- Da je bolnišnica za Zasavce izjemnega pomena, zato je potrebno vlagati v njo 
- Pacienti pogrešajo parkirno hišo, magnetno resonanco, malce več razlage glede postopka 

zdravljenja, boljšo posteljo, manj ali nič čakanja ipd.  
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