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POVZETEK
Magistrsko delo predstavlja sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO
9001:2000 v Zdravstvenem domu Ptuj, pomen ugotavljanja zadovoljstva pacientov ter
uporabo inteligentne analize pri ugotavljanju zadovoljstva pacientov.
Metodologija

raziskovanja.

V

metodologijo.

Izdelali

primerjavo

smo

magistrskem

delu

smo

razpoložljivih

uporabili

podatkov,

kvantitativno

pridobljenih

z

anketiranjem pacientov v Zdravstvenem domu Ptuj v letu 2007 in 2008. V raziskavo smo
zajeli podatke, ki so bili v Zdravstvenem domu Ptuj pridobljeni na osnovi razdeljenih 350
anonimnih anketnih vprašalnikov zaprtega tipa, ki se uporabljajo v Zdravstvenem domu
Ptuj v skladu s Poslovnikom kakovosti. Za analizo podatkov smo uporabili program SPSS,
s pomočjo katerega smo izvedli statistično analizo podatkov (deskriptivna analiza, χ2 test,
t-test, ANOVA), program Weka 3.4, s pomočjo katerega smo analizirali podatkovno bazo
z odločitvenimi drevesi, ter program Excel, ki smo ga uporabili za grafični prikaz
podatkov.
Rezultati raziskave. Rezultati kažejo, da je odnos zdravstvenega osebja do pacientov pri
ugotavljanju zadovoljstva pacientov v Zdravstvenem domu Ptuj najpomembnejši dejavnik.
Najvišjo povprečno oceno vseh vprašanj so anketiranci namenili zadovoljstvu z delom in
odnosom medicinskih sester. Povprečna ocena zadovoljstva z delom in odnosom
medicinskih sester je v letu 2007 znašala 4,69, v letu 2008 pa 4,77 od najvišje možne
ocene 5. Sledi ji ocena zadovoljstva z obiskom pri zdravniku. Najbolj kritični so bili
anketiranci z oceno dostopa do ambulante in primernostjo parkirnega prostora, saj so
navedenim vprašanjem namenili najnižjo povprečno oceno, in sicer 3,62 v letu 2007 ter
3,74 v letu 2008.
Sklep. ZD Ptuj načrtuje in izvaja procese merjenja, analiziranja in izboljševanja, ki so
potrebni, da se dokaže skladnost storitev, zagotovi skladnost sistema kakovosti in nenehno
izboljšuje učinkovitost sistema kakovosti. Rezultati, pridobljeni s pomočjo anketiranja
pacientov in z uporabo inteligentne analize podatkov potrjujejo, da je le-ta primerno orodje
za analizo podatkov o zadovoljstvu pacientov in za izboljševanje kakovosti.
Ključne besede: kakovost, standard ISO 9001:2000, inteligentni sistemi, zdravstvena
nega, zdravstveni dom
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ABSTRACT
The present dissertation represents the system of quality management in accordance with
standard ISO 9001:2000 in the Ptuj Health centre, the significance of determining patient
contentment and the implementation of intelligent analyses for establishing patient
contentment.
Research methodology. In this dissertation a quantitative methodology has been used. A
comparison between available data, obtained through investigations in the Health Centre
Ptuj between 2007 and 2008, has been elaborated. The research includes data from 350
anonymous questionnaires of closed type, used in health Centre Ptuj, in compliance with
quality regulations. Program SPSS has been implemented to analyse data, by the means of
which, a statistical analyses has been performed (descriptive analyses, χ2 test, t-test,
ANOVA). Also used program Weka 3.4, has served to analyse data base with decision
tree, and finally the Excel for graphical review of obtained data.
Research results show that relations of health service staff towards patients present the
key factor in establishing patient contentment in the Health Centre Ptuj. The highest
average evaluation by the patients has been assigned to the work nurses. In 2007 the
average evaluation reached 4,69, in 2008 4,88, whereas 5 was the highest evaluation
possible. Next crucial factor for patients is physician visiting. Patients reviewed most
critically the access to the health centre in the adequacy of parking space, thus giving it an
average evaluation of 3,62 in 2007 and 3,74 in 2008.
Conclusion. Health centre Ptuj plans to and carries out processes of measuring, analysing
and improving, much needed to provide evidence for congruity of services, to assure
congruity of the quality system and its constant efficiency improvement. The results
obtained through surveys and through implementation of the intelligent analyses confirm
that the latter is the most adequate instrument for analysing patient contentment data and
for quality improvement as such.
Key words: quality, standard ISO 9001:2000, intelligent systems, health service, health
centre.
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»Norost je početi stvari tako, kot smo jih vedno počeli in pričakovati drugačne rezultate.«
(A. Einstein)

»Vsi govorijo, da se nečesa ne da storiti, dokler ne pride nekdo in tisto stori.«
(Florence Nightingale)

»Če je volja, se najde tudi rešitev!«
(M. Paulin)
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1 UVOD
Ugotavljanje in spremljanje kakovosti je ena izmed strateško pomembnih usmeritev v
zdravstvenem sistemu države. Razvijanje kakovosti v sistemu zdravstvenega varstva je
stalen proces. Gre za multidisciplinaren pristop, s ciljem, da bi čim bolj zadovoljili potrebe
oziroma pričakovanja pacientov. Standard ISO 9001:2000 predpisuje mehanizme, ki jih je
potrebno vgraditi v zdravstveno ustanovo, da bodo dosežene zahteve za storitev z vidika
potreb in pričakovanj pacienta. Organizacija lahko celovito zagotavlja kakovost le pod
pogoji, da so zahteve kakovosti vgrajene v poslovno politiko zdravstvene ustanove in
obvezne za vse zaposlene, da so opredeljeni odgovornost, pooblastila in kompetentnosti na
vseh nivojih, da obstaja učinkovita organizacijske struktura, informacijski sistem in da so
zagotovljeni usposobljeni kadri. Kakovost tudi vse bolj povezujemo in doživljamo v
povezavi s človekovimi potrebami, hotenji in pričakovanji. Za uspešno izvajanje usmeritev
s področja kakovosti je podpora vodstva zdravstvenih ustanov ključnega pomena.
Pomembno mesto pri zagotavljanju kakovosti storitev imajo ugotavljanje, upoštevanje in
spremljanje zadovoljstva uporabnikov storitev, torej pacientov. Da bi ugotovili in
spremljali zadovoljstvo pacientov, je zadovoljstvo potrebno meriti. Eden izmed načinov
pridobivanja informacij o zadovoljstvu pacientov je izvajanje anketiranja. Pridobljeni
podatki na naveden način so pomembni za odkrivanje morebitnih šibkih točk pri izvajanju
zdravstvene dejavnosti in so nam v pomoč za izboljšanje kakovosti dela. Pomembni so
predvsem kot vgradnja vrednot uporabnikov storitev v delovanje zdravstvenega sistema.
Podobno ugotavljata tudi Kersnik in Gantar Žura (2006, str. 38) pri merjenju zadovoljstva
pacientov z ambulanto nujne medicinske pomoči. Mnenje pacientov o zadovoljstvu z
zdravstveno obravnavo in rezultatih zdravljenja daje izvajalcem zdravstvenih storitev
informacijo, kaj pacienti menijo o izvajanju teh storitev.
Pri vsakodnevnem delu je pri obravnavi pacientov izrednega pomena odnos med
pacientom in zdravstvenimi delavci, kar ugotavljamo tudi v izvedeni raziskavi. Medicinske
sestre nastopajo na vseh ravneh zdravstvenega varstva, zato imajo pacienti veliko možnosti
za kritično oceno njihovega dela. Od postopkov medicinskih sester je pogosto odvisna
stopnja zadovoljstva pacientov – uporabnikov zdravstvenega varstva. Pridobivanje
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informacij o zadovoljstvu pacientov mora biti del celovite kulture tiste organizacije, ki si
resno prizadeva, da ima kakovost v ustanovi ustrezno mesto. Pridobljene informacije
morajo biti izziv za ugotavljanje ene izmed možnosti ohranjanja odličnosti, predvsem pa
kot možnost prepoznavanja potreb po nenehnih izboljšavah.
Računalniška tehnologija vpliva na delo in življenje posameznika. Računalniki prodirajo
na vsa področja človekovega delovanja in bivanja in nam omogočajo, da delo opravljamo
lažje, hitreje in bolje. Uporaba informacijske tehnologije je eden glavnih temeljev za
kakovostno obdelavo informacij. Ena izmed novejših možnosti za podporo in pomoč pri
odločanju na osnovi pridobljenih podatkov je uporaba inteligentnih sistemov.
Inteligentni sistemi se v glavnem uporabljajo za pomoč pri odločanju, klasifikaciji, iskanju
vzorcev, predikciji, odkrivanju novih znanj, podatkovnem rudarjenju, svetovanju,
oblikovanju, inteligentni analizi podatkov, optimizaciji itd. (Kokol et al., 2001, str. 8).
Zgoraj omenjene aplikacije se uporabljajo predvsem na področju medicine, financ, vodenja
procesov, tehnike in prodaje (Zorman et al., 2003, str. 16). Uporaba odločitvenih dreves
nam pri ugotavljanju zadovoljstva pacientov, torej tudi na področju zdravstvene nege,
omogoča napovedati dogodek v prihodnosti ter poiskati izhodišče za izvedbo ustreznih
ukrepov.
Ustrezna in pravočasna prepoznava problemov, uvedba in izvedba preventivnih ukrepov
ter ugotavljanje njihove učinkovitosti bodo pripomogli k izboljševanju sistema vodenja
kakovosti. Podatki, pridobljeni z anketiranjem pacientov, in uporaba inteligentnih sistemov
morajo biti v pomoč, da bo delovanje zdravstvene ustanove uspešno. Uvedeni ukrepi pa
bodo sprejeti kot priložnost za izboljšave.
Zdravstvena nega bo kakovostna, če bo orientirana k pacientu, v reševanje njegovih
problemov, in usmerjena v nenehno izboljševanje kakovosti (Kadivec, 1998, str. 213).
Bistvenega pomena je, da informacije o izkušnjah pacientov predstavljajo izziv za
izboljšanje le-te.
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2 KAKOVOST
Kakovost je za organizacije ena od najpomembnejših zadev v zadnjih nekaj desetletjih.
Pojavljajo se posebni poudarki v menedžmentu, na primer menedžment celovite kakovosti,
ki poudarja predanost kakovosti in stalnemu izboljševanju procesov, kakovosti izdelkov in
storitev ter zagotavljanju potreb uporabnikov (Blatnik, 2008, str. 9).
Z nenehnim naraščanjem zanimanja za kakovost naraščajo tudi zahteve po kakovostnih
izdelkih in kakovostnih storitvah. Vedno večja pričakovanja in potrebe pacientov zahtevajo
od izvajalcev zdravstvenih storitev, da se čim prej spopadejo s temi izzivi. Kakovost je
potrebno sprejeti kot splošno vrednoto.
Obvladovati kakovost pomeni razvijati, načrtovati, zagotavljati in servisirati kakovostno
storitev ali proizvod, ki je najbolj ekonomičen, najbolj uporaben in vedno zadovoljuje
odjemalca (Simčič in Hussein, 2007, str. 218).

2.1 Opredelitev kakovosti
Za kakovost obstaja več različnih definicij. Za univerzalno definicijo se ne morejo
poenotiti niti strokovnjaki za kakovost niti v poslovnem okolju organizacij.
Pojma kakovosti ni mogoče opisati docela jasno in objektivno (Gomboc, 2008, str. 19).
Prav gotovo je dojemanje kakovosti odvisno od tega, kdo kakovost ocenjuje in katera
merila pri ocenjevanju uporablja. Nova spoznanja o pomenu človeškega dejavnika za
uspešnost ustanove so spremenila tudi pojmovanje kakovosti, in sicer gre za premik od
tradicionalnega k sodobnemu pojmovanju kakovosti.
Tradicionalno pojmovanje kakovosti pomeni, da:
•

kakovost terja pregledovanje,

•

za kakovost odgovarja služba kontrole kakovosti,

•

napakam se ni mogoče izogniti,

•

kakovost pomeni nadzorovanje,

•

kakovost je taktični problem,

•

cilj je »najboljša kakovost« (Program ISO 9001:2000 JZ ZD Ptuj, 2006, str. 3).
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Medtem ko sodobno pojmovanje kakovosti le-to opredeljuje kot kakovost, ki jo moramo
načrtovati, za katero odgovarjajo vsi zaposleni, cilj je »nič napak«, kakovost je skladnost z
zahtevami stroke, kakovost je strateška usmeritev (Program ISO 9001:2000 JZ ZD Ptuj,
2006, str. 3).
Kakovost izdelka ali storitev lahko opredelimo kot relativno popolnost vseh sestavin
lastnosti izdelka ali storitev glede na izpolnitev potreb in upravičenih pričakovanj kupcev
oziroma uporabnikov, ki jim izdelki služijo, dokler so veljavni. Iz definicije lahko vidimo,
da tisti, ki nudi izdelek ali storitev, nima končne besede o kakovosti, temveč je kupec
oziroma uporabnik izdelka ali storitve končni razsodnik o kakovosti (Mlinar et al., 2003,
str. 875).
Govoriti o razvoju kakovosti storitev pomeni govoriti o ravnanju z ljudmi. Organizacije naj
bi namreč ustvarjale delovno okolje, ki bo pozitivno vplivalo na izvajanje kakovostnih
storitev vseh posameznikov (Pirš, 2009).
Kakovost vsekakor ne more biti prepuščena naključju, ampak mora biti rezultat, za
katerega si prizadevajo vsi zaposleni v določeni organizaciji.

2.2 Zagotavljanje kakovosti
Po Crosbyju (1990, str. 34) zagotavljanje kakovosti pomeni: »Pripraviti ljudi do tega, da
boljše opravljajo vse tiste koristne stvari, ki bi jih morali opraviti v vsakem primeru«.
Crosby (1990) vidi organizacijo kot pacienta, ki potrebuje injekcijo kakovosti, kajti
notranje težave s kakovostjo se kažejo s težavami z odjemalci zunaj organizacije (Piskar in
Dolinšek, 2006, str. 168).

2.3 Kakovost v zdravstvu
Zdravstvene ustanove so danes postavljene pred dejstvo, da se spopadejo z načrtovanjem
sprememb in prilagodijo trendom učinkovitega poslovanja, saj postaja kakovost čedalje
pomembnejša tudi na področju storitev, ki jih izvajajo. Zavedati se je potrebno, da
kakovost v zdravstvu ustvarjamo vsi, ki smo s svojim delom vključeni v zdravstveni
sistem.
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Kakovost v zdravstvu v zadnjem času zbuja v očeh javnosti veliko pozornosti in polemik,
predvsem pa se odraža v vedno večji medijski podpori zadovoljstvu oziroma
nezadovoljstvu pacientov in ostalih uporabnikov zdravstvenih storitev. Zavzetost za
kakovostno opravljanje storitev mora biti dolžnost vsakega zaposlenega v zdravstveni
ustanovi. Z ocenjevanjem in potrjevanjem kakovosti kot sestavnim delom prizadevanj za
naš razvoj povečujemo zaupanje uporabnikov naših storitev (Simčič, 2005, str. 24).
V zadnjih sto letih je slovensko zdravstvo doživelo hiter vzpon kakovosti, na katerega so
odločilno vplivale strokovne, družbene in politične razmere. Ideja o kakovosti v zdravstvu
je v Slovenijo prišla v začetku devetdesetih let, hkrati s spremembami v zdravstvenem
sistemu, kot odgovor na krizo v zdravstvu. Zelo hitro se je začelo govoriti o kakovosti v
krogih zdravstvene politike, pri vodilnih v zdravstvenih ustanovah, plačnikih, zaposlenih in
pacientih. Kmalu je postalo jasno, da pod pojmom kakovost vsak razume nekaj drugega,
nekaj takšnega, kar je zanj najbolj sprejemljivo. Prihajalo je do prvih nesporazumov, ki so
v veliki meri prisotni še danes (Retelj in Simčič, 2005, str. 68).
Ko govorimo o zdravstvu, imamo v mislih predvsem zdravstveni sistem. Ko rečemo
zdravstveni sistem, mislimo na delovanje zdravstva. Po definiciji WHO (World Health
Organization) zdravstveni sistem sestoji iz ljudi, institucij, regulacij in vseh aktivnosti,
katerih primarni namen je izboljšanje zdravja, povrnitev zdravja ali vzdrževanje zdravja
(Paulin, 2006, str. 16).
Sistem zdravstvenega varstva (v nadaljevanju SZV), kot ga opredeljuje Kersnik (1998, str.
308), je zapleten organizacijski sistem, ki povezuje številne politične, administrativne,
družbene in zasebne proizvodne ter storitvene dejavnosti.
Sistem zdravstvenega varstva kot zapleten organizacijski sistem prikazuje slika 1, Štern
(2006, str. 304) pa trdi, da so zdravstveni sistemi kompleksni in zapleteni družbeni,
politični, solidarnostni in poslovni sistemi, v katerih potekajo tudi medicinski, upravljavski
in informacijski procesi.
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Slika 1: Sistem zdravstvenega varstva.

Vir: Kersnik (2001, str. 9).
Da sistem zdravstvenega varstva deluje v spremenljivem družbeno-političnem okolju,
opozarja Kersnik (2001, str. 9), ter opredeljuje, da je v medsebojni odvisnosti z razvitostjo
gospodarstva in političnih opredelitev glede doseganja globalnih ciljev SZV.
Zagotavljanje kakovosti je ena od prioritet vsakega zdravstvenega sistema (Bulc et al.,
2008, str. 2). Upravljanje kakovosti je v takšnih sistemih zahtevno politično, strokovno in
poslovno opravilo (Štern, 2006, str. 304). Vizije vseh zdravstvenih sistemov stremijo k
izboljševanju sistema celovite kakovosti in doseganju visoke varnosti zdravstvenih
storitev, kar skušajo doseči preko jasnih strategij spreminjanja kulture, izobraževanja
kadrov ter nenehnega izboljševanja procesov z zmanjševanjem odklonov od strokovnih
obravnav (Marušič, 2006, str. 35).
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2.3.1 Kakovost zdravstvene dejavnosti
Sodobne koncepte obvladovanja kakovosti je potrebno v še večji meri uvajati v zdravstveni
dejavnosti. Razlogi so v zdravstvenih potrebah in pričakovanjih pacientov ter v razvoju
medicinske in drugih znanosti.
Kakovost zdravstvene dejavnosti je popolno zadovoljevanje potreb tistih, ki zdravstvene
storitve najbolj potrebujejo, pri najnižjih stroških za organizacijo, znotraj danih meja in
smernic višjih oblastnih organov in plačnikov (Ovretveit v: Gomboc, 2008, str. 19).
Navedena definicija namreč poudarja tri temeljne dimenzije kakovosti, in sicer:
•

kakovost za uporabnika (Client Quality),

•

kakovost za stroko (Professional Quality),

•

kakovost za menedžment (Management Quality) (Blatnik, 2008).

Slikovno je kakovost zdravstvene dejavnosti razvidna iz tridimenzionalnega modela, ki ga
prikazuje slika 2.
Slika 2: Model tridimenzionalne kakovosti zdravstvene dejavnosti.

Vir: Bricelj Čelan (2007, str. 10).
Pri

zagotavljanju

kakovosti

v

zdravstveni

profesionalni in poslovni pristop.

7

dejavnosti

upoštevamo

uporabniški,

2.3.1.1 Uporabniški pristop h kakovosti v zdravstvu
Pri uporabniškem pristopu h kakovosti v zdravstvu ima aktivno vlogo pacient. Naveden
pristop poskuša povečati njegovo moč v smislu sodelovanja pri odločitvah. Kakovost za
uporabnike je vse, kar le-ti želijo in pričakujejo.
Opredelitev kakovosti, ki jih poudarjajo uporabniki storitev, so precej drugačne od tistih, ki
bi jih najverjetneje izbrali strokovnjaki ali organizacije, ki opravljajo storitve. Uporabnikov
storitev ne zanima učinkovitost ali uspešnost sistema storitev, ampak to, kaj jim storitve
pomagajo doseči; namen in dosežki teh storitev, učinek na njihova življenja. Prav tako
poudarjajo, da je način, kako je storitev opravljena – obseg, do katerega jim odnos
izvajalcev daje ali jemlje moč – temeljna in nujna sestavina kakovosti (Berestford v:
Gomboc, 2008, str. 20).
Blatnik (2008, str. 44) navaja, da so opredelitve kakovosti v zdravstvu različne.
Za pacienta je najpomembnejši njegov zdravstveni izid, pri čemer ne mislimo samo na
ozke tehnične izide zdravljenja, ampak tudi na funkcionalni vidik in kakovost pacientovega
življenja v zvezi z njegovim zdravjem (Robida v: Blatnik, 2008, str. 44).

2.3.1.2 Profesionalni pristop h kakovosti v zdravstvu
Za profesionalni pristop h kakovosti v zdravstvu je značilno, da strokovnjaki opredelijo
standarde, ki jih sami nadzirajo ter vrednotijo rezultate. Za naveden pristop je značilna
avtonomija odločanja, utemeljena na poslanstvu stroke. Aktivno sodelovanje uporabnikov
v poteku storitev, ki ga zahtevajo moderni koncepti kakovosti, ni predvideno, celo
nasprotno – uporabnik je zgolj prejemnik storitev (Gomboc, 2008, str. 20).

2.3.1.3 Poslovni pristop h kakovosti v zdravstvu
Pri poslovnem pristopu h kakovosti v zdravstvu gre za kar se da učinkovito in produktivno
porabo virov. Poslovni načini zagotavljanja kakovosti v zdravstvu vključujejo pacienta in
njegovo zadovoljstvo kot osrednjo komponento za doseganje učinkovitosti in uspešnosti
podjetja (Total Quality Management – TQM, standardi ISO …) (Gomboc, 2008).
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Za kakovostno zdravstveno oskrbo morajo biti zagotovljeni pogoji (viri, predpisi) in
uspešno oblikovani klinični timi, osredotočeni na pacienta, kot je prikazano v sliki 3.
Timi morajo poskrbeti za doseganje dobrih izidov, kot so varnost, uspešnost ipd. Vloga
timov je na novo opredeljena in je delno prikazana v izzivih za spremembe (Robida et al.
2006, str. 41).
Slika 3: Izzivi za spremembe.

Vir: Robida et al. (2006, str. 41).

2.3.2 Kakovost zdravstvene oskrbe
Za izvajanje kakovostne zdravstvene oskrbe potrebujemo ustrezne kadrovske, materialne
in informacijske vire ter ustrezno oblikovane procese dela z natančno opredeljenimi
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aktivnostmi. Kot ugotavlja Marušič (2006, str. 35), kakovostno zdravstveno oskrbo tvorijo
ljudje in dobro oblikovani procesi k odličnosti stremeče organizacije.
Upravljanje sistema celovite kakovosti zdravstvene oskrbe je osredotočeno na uporabnike
(paciente in njihove svojce, zaposlene v zdravstvenih ustanovah, zunanje sodelavce in
partnerje), na sisteme in procese ter merjenje izidov, s tem, da mora biti v središču
dogajanja pacient (uporabnik), kot prikazuje slika 4 (Keber, 2003, str. 163).
Na oceno kakovosti zdravstvene oskrbe vplivajo dostopnost, primernost, uspešnost,
učinkovita izraba virov, učinkovitost, nepretrganost, usposobljenost, spoštljivost in
skrbnost, varnost ter časovna primernost (glej Keber, 2003, str. 163).
Slika 4: Razsežnost kakovosti zdravstvene oskrbe z uporabnikom v središču.

Vir: Keber (2003, str. 163).
Da bi dosegli celovito kakovost zdravstvene oskrbe, mora biti organizirana tako, da
spodbuja povezovanje in sodelovanje med različnimi partnerji, različnimi ravnmi in
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skupinami ter je smotrna za paciente, zdravnike in druge zdravstvene strokovnjake (Robida
et al., 2006, str. 41).

2.3.3 Kakovost zdravstvenih storitev
Značilnosti in posebnosti glede kakovosti storitev veljajo tudi za kakovost v zdravstvenem
varstvu (Toth, 2006, str. 40). Definiranje pojma kakovosti je za področje zdravstvene
dejavnosti dokaj težavna naloga zaradi vrste značilnosti, po katerih se ta dejavnost
pomembno razlikuje od drugih družbenih dejavnost. Bistvene so:
•

neomejeno povpraševanje po zdravstvenih storitvah in omejeni viri zanje,

•

občutljivi uporabniki zdravstvenih storitev z omejenim vplivom na kakovost,

•

prisotnost visoko profesionalne komponente,

•

izjemno velik vpliv na kakovost življenja,

•

zagotoviti mora kompleks potreb in pričakovanj pacientov, plačnikov, strokovna
merila, moralne norme (Gomboc, 2008, str. 19).

Čeprav imata problematika zagotavljanja kakovosti storitev in problematika zagotavljanja
kakovosti izdelkov materialne narave določena skupna izhodišča, pa ima prva tudi
določene specifične lastnosti, in sicer:
•

storitvena dejavnost ne izdeluje opredmetenih izdelkov,

•

storitev ni mogoče delati na zalogo, ampak jih uporabljamo le po potrebi oziroma
naročilu uporabnika,

•

uporabnik storitev je običajno prisoten v procesu izvrševanja storitev, kar pomeni s
stališča kakovosti dodaten vidik,

•

pri izvrševanju storitev je običajno še pomembnejša pravočasnost, hitrost in pravilen
potek procesa,

•

želje naročnika in njegova merila kakovosti je težje določiti kot v materialni
proizvodnji. Merila uporabnika glede kakovosti opravljenih storitev so odraz osebnih
meril posameznika (Kadivec, 1998, str. 210).

Curry in Sinclair (2002) ugotavljata, da je po mnenju nekaterih zdravstveni sektor eden
izmed najhitreje rastočih v celotnem storitvenem sektorju. Opredelila sta tri razloge, in
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sicer trend staranja prebivalstva, povečevanje pričakovanj porabnikov zdravstvenih storitev
in ponavljanje novih metod in načinov zdravljenja (glej Blatnik, 2008, str. 39).
Navedeni razlogi se pojavljajo tudi v slovenskem prostoru. Izvajanje zdravstvenih storitev
v bistvu nastaja zaradi pacientov ter za njih, čeprav poleg pacientov na kakovost
zdravstvenih storitev vpliva več sooblikovalcev, in sicer še država, izvajalci in plačniki,
kot prikazuje slika 5.
Slika 5: Sooblikovalci kakovosti zdravstvene storitve.

DRŽAVA

IZVAJALEC

PLAČNIK

UPORABNIK

Vir: Kersnik (2001b, str. 273).
Neposredni uporabnik – pacient – je tako samo eden izmed udeležencev – sooblikovalcev
kakovosti, čigar mnenje morajo izvajalci upoštevati. Upoštevati morajo tudi možnosti, da
pacient zaradi svojega zdravstvenega stanja niti ne more izraziti svojih želja (Kersnik,
2001b, str. 274).
Zaradi velikega števila sooblikovalcev kakovosti prihaja tudi do odstopanja od želene
kakovosti, kar je razvidno v sliki 6, pri čemer je za uporabnika storitev – pacienta
najpomembnejši razkorak med dobljeno in pričakovano storitvijo.
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Slika 6: Razkoraki kakovosti, kot jih pri določenem delovnem postopku občutijo
sooblikovalci kakovosti.

Vir: Kersnik (2001b, str. 274).
Za zagotavljanje in izboljševanje kakovosti so ključnega pomena neposredni izvajalci, na
katerih je, kot trdi Kersnik (2001b, str. 274), le od 15 do 20 % vzrokov za odstopanje, od
80 do 85 % pa jih pripisuje sistemu (zdravstveni ustanovi ali sistemu zdravstvenega
varstva).
Za razvoj kakovosti je bistvenega pomena tudi uporaba sodobnih informacijskih in
komunikacijskih tehnologij, saj lahko pomembno poveča učinkovitost zdravstvenega
sistema in kakovost storitev (glej Meglič et al., 2007, str. 113).

2.3.4 Izboljševanje kakovosti v zdravstvu
Za izvajalce zdravstvenih storitev je pomembno stalno izboljševanje kakovosti.
Spremljanje lastnega dela, izbira kazalnikov kakovosti, postavitev ciljev za posamezen
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kazalnik kakovosti ter zbiranje in analiza podatkov pripomorejo k stalnemu izboljševanju
kakovosti. Vsekakor je potrebno na osnovi ugotovitev načrtovati, uvesti in redno spremljati
morebitne potrebne spremembe. Krog kakovosti (slika 7) je eden izmed modelov, kako
pristopiti k reševanju problemov, s katerimi se srečamo pri vsakdanjem delu (Kersnik,
2001b, str. 274).
Izhodišče je načrtovanje dela, sledi pa mu izvedba, ki preide v preverjanje in ukrepanje. Iz
faze ukrepanja ponovno preidemo v fazo načrtovanja. Krog kakovosti se na ta način v
bistvu ne zaključi, ampak se nenehno ponavlja, kar pripomore k izboljševanju kakovosti.
Slika 7: Krog kakovosti je eden izmed modelov, kako pristopiti k reševanju
problemov, ki se pojavljajo pri našem delu.

Vir: Kersnik (2001b, str. 274).
Z metodami in orodji kakovosti je mogoče izboljšati izide zdravljenja in zdravje populacije
(Robida, 2004, str. 195).
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Bistveno je, da na podlagi pričakovanj analiziramo vzroke za nastalo situacijo, izpeljemo
ustrezne ukrepe ter v določenem obdobju (odvisno od problema) preverjamo učinkovitost
le-teh.
Za spremembe pri izboljševanju kakovosti je izrednega pomena kultura razmišljanja o
kakovosti, kot jo je prikazala Blatnik (2008, str. 46), ko je navajala ugotovitve, ki jih je
opredelil Robida (2006), in sicer: »Za spremembe, ki so potrebne za uvajanje in nenehno
izboljševanje kakovosti, je pomembna predvsem kultura razmišljanja o kakovosti, ki jo
razumemo kot vrednote, odnose, zaznavanje usposobljenost in vzorce vedenja, ki določajo
zavzetost, slog in strokovnost menedžmenta celovite kakovosti in varnosti«.
Nenehno izboljševanje kakovosti zahteva kulturo organizacije, ki razmišlja o kakovosti in
po njenih načelih tudi deluje (Robida, 2006, str. 25).
Uvajanje sprememb, ki se začne z usposabljanjem vseh zaposlenih, zahteva timski pristop
pri delu in je sestavni del vseh procesov.

2.4 ISO 9001:2000 – Sistem vodenja kakovosti
ISO (International Organization for Standardization) je mednarodna organizacija za
standardizacijo. ISO prostovoljno razvija tehnične standarde za vse tipe poslovnih operacij.
ISO je mreža nacionalnih institutov za standardizacijo v 147 državah s centralnim
sekretariatom v Ženevi, ki koordinira sistem (vsaka država vanj delegira enega člana). ISO
razvija standarde glede na potrebe tržišča. Delo opravljajo eksperti, ki izhajajo iz
industrijskega, poslovnega in tehničnega sektorja, ki sami povprašujejo po standardih in jih
redno uporabljajo. Ti eksperti sodelujejo še z drugimi znanstveniki, vladnimi
organizacijami, izobraževalnimi ustanovami in testnimi laboratoriji (Bakan Toplak in
Urbajs, 2003).
Kakovost in standardi kakovosti so danes nepogrešljiv del vsake sodobne organizacije in
predstavljajo pogoj za njihovo nastopanje na vse bolj dinamičnem in zahtevnem
svetovnem trgu ter vplivajo na izboljšanje njihove poslovne uspešnosti. Uvajanje
standardov kakovosti lahko predstavlja za organizacije, ki potujejo po poti od kakovosti do
odličnosti, nov zagon in drugačen pristop pri obvladovanju sprememb (Bukovec, 2009, str.
169).
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V svetu je uporaba standardov kakovosti ISO zelo široka. Standardi kakovosti ISO so se
najprej uveljavljali v proizvodnih vejah gospodarstva, predvsem zaradi konkurence med
proizvajalci in proizvodnega tempa. V zadnjem času pa se standardi pojavljajo na vseh
področjih našega življenja (v zdravstvu, šolstvu, državi upravi …) (Piskar in Dolinšek,
2006, str. 52).
Standard ISO 9001:2000 specificira zahteve za sistem vodenja kakovosti. Uporablja se,
kadar organizacija:
•

mora dokazati svojo sposobnost, da dosledno dobavlja proizvode, ki izpolnjujejo
zahteve odjemalcev in zahteve ustrezne zakonodaje,

•

namerava izboljšati zadovoljstvo odjemalcev z učinkovito uporabo sistema in
zagotavljanje skladnosti z zahtevami odjemalcev in ustreznimi zahtevami regulative
(SIST EN ISO 9001, 2000, str. 10).

Okvirna vsebina standarda je naslednja:
•

Sistem vodenja kakovosti: splošne zahteve, zahteve glede dokumentacije.

•

Odgovornost vodstva: zavezanost vodstva, osredotočenost na odjemalce, politika
kakovosti, načrtovanje, odgovornosti, pooblastila in komuniciranje, vodstveni pregled.

•

Vodenje virov: preskrba virov, človeški viri, infrastruktura, delovno okolje.

•

Realizacija proizvoda: načrtovanje realizacije proizvoda, procesi povezani z
odjemalci, načrtovanje in razvoj, nabava, proizvodnja in izvedba storitev, obvladovanje
nadzornih in merilnih naprav.

•

Merjenje, analize in izboljševanje: splošne zahteve, nadzorovanje in merjenje,
obvladovanje neskladnih proizvodov, analiza podatkov, izboljševanje (Bukovec, 2009,
str. 171).

Da bi organizacija dosegla raven kakovosti, ki jo zahtevajo oziroma pričakujejo
uporabniki, mora identificirati in voditi številne povezane aktivnosti. Standard lahko
organizacija (na primer zdravstveni dom) z določenimi prilagoditvami prenese v svoje
okolje, z namenom nenehnega doseganja zadane ravni kakovosti izvajanja storitev, s
posebnim poudarkom na zadovoljstvu uporabnikov – pacientov.
Vsaka organizacija, ki želi biti uspešna, mora vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja
menedžmenta kakovosti.
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2.4.1 Načela vodenja kakovosti
Gibanje za kakovost v svetu je usmerjeno k vsestranski odličnosti, kjer od vsakogar
pričakujemo in zahtevamo najboljše.
Najuspešnejši vodstveni pristopi v svetu temeljijo na osnovi osmih načel vodenja
kakovosti:
•

osredotočenost na odjemalce,

•

voditeljstvo,

•

vključenost zaposlenih,

•

procesni pristop,

•

sistemski pristop k vodenju,

•

nenehno izboljševanje,

•

odločanje na podlagi dejstev,

•

vzajemno-koristni odnosi z dobavitelji (Bukovec, 2009).

Ker se zahteve odjemalcev stalno spreminjajo in postajajo vse bolj kompleksne, jim
organizacija lahko uspešno sledi le ob stalnem učenju in razvijanju sposobnosti ljudi,
zagotavljanju potrebnih virov in nenehnem izboljševanju proizvodov, storitev in vseh
procesov v organizaciji. Pristop k nenehnim izboljšavam je najboljše prikazan v
Demingovem krogu, ki ga uspešne organizacije že dolgo uporabljajo kot osnovo procesa
nenehnega izboljševanja. Standard nam torej ponuja in nas sili k novemu poslovnemu
razmišljanju, ki temelji na vodljivosti sistema in uporabi načela načrtuj-stori-preveriukrepaj (P-D-C-A) ter procesnega pristopa (Bakan Toplak in Urbajs, 2003). Logika P-DC-A kroga je opredeljena v sliki 8, kjer »P« opredeljuje vzpostavitev procesov in ciljev,
»D« izvajanje procesov, »C« nadzorovanje in merjenje procesov ter »A« ukrepe za
izboljšanje.
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Slika 8: Logika P-D-C-A.

Vir: Bukovec (2009, str. 172).
Standard ISO 9001:2000 poudarja, da je namen nenehnega izboljševanja povečevanje
zadovoljstva odjemalcev in drugih zainteresiranih strani. Osnovni namen izboljšav je
izboljšanje kakovosti proizvoda, storitve, učinkovitosti procesa, uspešnosti sistema, kar
ima vse za posledico večje zadovoljstvo odjemalcev. O procesu nenehnega izboljševanja
govorimo takrat, ko način vodenja, vključenost zaposlenih in kultura v organizaciji
spodbujajo zaposlene, da nenehno razmišljajo o možnih izboljšavah, dajejo predloge in jih
nato uresničujejo v praksi.

2.4.2 Zgradba sistema vodenja kakovosti

Organizacija mora vzpostaviti, dokumentirati, izvajati in vzdrževati sistem vodenja
kakovosti ter nenehno izboljševati njegovo učinkovitost. Pri izvajanju sistema vodenja
kakovosti je potrebno:
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•

identificirati procese, potrebne za sistem vodenja kakovosti, določiti zaporedje in
medsebojne vplive teh procesov,

•

določiti kriterije in metode za obvladovanje procesov ter zagotoviti, da so na voljo viri
in informacije, potrebne za podporo delovanja in nadzorovanja teh procesov,

•

nadzorovati, meriti in analizirati procese ter izvajati ukrepe potrebne za doseganje
načrtovanih rezultatov in nenehnega izboljševanja teh procesov (Trebar in Acceto,
2006).

Model procesnega pristopa prikazuje slika 9. Če naveden model apliciramo v zdravstvo,
nam kot vhod v sistem vodenja kakovosti vstopa uporabnik (pacient) s svojimi zahtevami.
Vodstvo zagotovi ustrezne vire, potrebne za realizacijo določene storitve, ki so na sliki
prikazane kot proizvod, ki kot izhod vodi v zadovoljstvo odjemalca (pacienta). Da
ugotovimo, ali je pacient z izvedeno storitvijo zadovoljen, izvajamo merjenje, analize in na
osnovi ugotovitev izboljšave, z namenom nenehnega izboljševanja kakovosti.
Slika 9: Model procesnega pristopa vodenja sistema kakovosti.

Legenda:

aktivnosti, ki dodajo vrednost;

Vir: Bukovec (2009, str. 171).
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tok informacij

Prednost procesnega pristopa je v tem, da omogoča nenehni nadzor nad povezavami med
posameznimi procesi znotraj sistema procesov, kot tudi nad njihovimi kombinacijami in
medsebojnimi vplivi. Spremljanje zadovoljstva odjemalcev je nujno za ocenjevanje in
potrjevanje, ali so bile zahteve odjemalcev izpolnjene (Bukovec, 2009, str. 172).
Hitro in zanesljivo odzivanje na zahteve uporabnikov (pacientov) je bistvenega pomena in
pomeni zdravo razmišljanje, saj se je potrebno zavedati, da smo v okolju, ki »proizvaja«
storitve, ki jih ni možno vrniti.

2.5 Uporaba sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO
9001:2000 v zdravstvu
Usmeritve za razvoj kakovosti in varnosti v zdravstvu ne predpisujejo, kako naj se izvajalci
zdravstvene dejavnosti lotijo postavitve sistema upravljanja celovite kakovosti / nenehnega
izboljševanja kakovosti (Robida, 2006, str. 45).
Pri opredeljevanju kakovosti je potrebno upoštevati vidik uporabnikov (pacientov).
V konkurenčni bitki lahko zdravstvena ustanova obstane tako, da razvija svoje
organizacijske in kadrovske potenciale in zagotavlja konkurenčno kakovost svojih storitev.
Tako kot na področju materialne proizvodnje, postaja kakovost vse pomembnejša tudi na
področju storitev, ki jih izvajajo med drugim zdravstveni zavodi, in sicer tako, da:
•

pacient aktivno sodeluje v vseh fazah izvajanja storitve, od definiranja svoje
potrebe do iskanja načina – oblike zadovoljitve,

•

vsak pacient je obravnavan glede na svoje specifične potrebe,

•

storitve so rezultat žive komunikacije med pacientom in izvajalcem, ne pa vnaprej
izdelana dobrina (Program ISO 9001:2000 JZ ZD Ptuj, 2006, str. 3).

Glavna teža zagotavljanja kakovosti je v rokah poslovodnih struktur zdravstvenih ustanov,
ki naj bi svoje organizacije čim prej prilagodile tudi na zdravstvenem področju
uveljavljenim modelom sistemov kakovosti (ISO, EFQM) (Kersnik, str. 41).
Pridobitev ISO standarda je za zdravstvene ustanove velik projekt in bistven korak h
kakovostnejšemu delu (Zrim, 2008, str. 4).
Ključno vlogo pri izvajanju procesov v sistemu kakovosti po standardu ISO 9001:2000
imajo vodstveni delavci in skrbniki posameznega procesa, saj sistem kakovosti obsega:
•

naloge in odgovornosti vsake organizacijske enote,
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•

jasna določila glede vodenja,

•

pooblastila in odgovornosti ter kompetentnosti odgovornih oseb,

•

postopki in navodila za izvajanje posameznih aktivnosti,

•

način pristopa k prepoznavanju problemov,

•

način pristopa k odkrivanju vzrokov za probleme,

•

način pristopa k reševanju problemov,

•

način sodelovanja med posameznimi organizacijskimi enotami,
komunikacijo – povezave za vodenje in izvajanje posameznih procesov, postopkov
oziroma aktivnosti (Program ISO 9001:2000 JZ ZD Ptuj, 2006, str. 4).

Z izvajanjem postopkov po standardu ISO 9001:2000 so na področju zdravstva poudarjeni:
•

prioriteta pacienta,

•

pogled v prihodnost (načrtovanje kakovosti namesto reševanja posledic napak),

•

postopki (sistem postavljanja zahtev) za kakovost (Program ISO 9001:2000 JZ ZD
Ptuj, 2006, str. 4).

Najpomembnejše so stalne izboljšave in racionalizacije aktivnosti, ki se izvajajo do
pridobitve certifikata kakovosti in po njem in zahtevajo, da se je potrebno s kakovostjo
ukvarjati stalno in sistematično po sistemu principov:
•

poznati zahteve pacienta,

•

razumeti in izboljševati povezavo med zavodom in pacienti,

•

delati prave stvari,

•

delati prav oziroma kakovostno že prvič,

•

nadzorovati in meriti učinkovitosti in uspešnosti procesov,

•

nenehno izboljševati kakovost storitev oziroma procesov,

•

vzpostaviti učinkovito vodenje,

•

neprestano se usposabljati,

•

učinkovito komunicirati,

•

poskrbeti za opaznost uspešnih primerov (Program ISO 9001:2000 JZ ZD Ptuj, 2006,
str. 4).
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Standard ISO 9001:2000 predpisuje mehanizme, ki jih je potrebno vgraditi v organizacijo,
da bodo dosežene zahteve za storitev z vidika potreb in pričakovanja pacienta, stroke in
zavoda ter plačnika (Zavod za zdravstveno zavarovanje, drugi). Organizacija lahko
celovito zagotavlja kakovost le pod pogoji, da so zahteve kakovosti vgrajene v poslovno
politiko zavoda in obvezne za vse zaposlene, da so opredeljene odgovornost, pooblastila in
kompetentnosti na vseh nivojih, da obstaja učinkovita organizacijska struktura in
informacijski sistem in da so zagotovljeni usposobljeni kadri. Navedene pogoje moramo
upoštevati v strategiji pri projektiranju in izgradnji sistema kakovosti (Program ISO
9001:2000 JZ ZD Ptuj, 2006, str. 4).
Veliko zdravstvenih organizacij po svetu je že uvedlo sisteme vodenja v skladu z
mednarodnimi standardi serije ISO 9000. Njihove izkušnje, ki so jih predstavili Reid in
Christensen (2005), Sanders (1997), Bodinson (2005), sta povzela Trebar in Acceto (2006,
str. 24) in kažejo, da sistemi vodenja kakovosti ugodno vplivajo na delovanje organizacij.
Trebar in Acceto (2006, str. 24) povzemata, da navedeni avtorji poročajo predvsem o
izboljšavah na naslednjih področjih:
•

izboljšanje zadovoljstva odjemalcev (pacientov in organizacij, ki naročajo storitve pri
zdravstvenih organizacijah),

•

standardiziranje postopkov,

•

povečanje pretoka (in posledično skrajševanje čakalnih vrst),

•

znižanje stroškov,

•

obvladovanje dokumentacije,

•

komunikacije s pacienti in svojci in

•

drugo.

O podobnih izboljšavah lahko govorimo tudi v našem primeru. Ugotavljamo izboljševanje
zadovoljstva pacientov, postopki izvajanja procesov dela so standardizirani, ugotavljamo
zniževanje časa čakanja na pregled, spremljamo porabo materialnih sredstev po
posameznih deloviščih, dokumentacija je obvladovana preko intranetne strani zavoda,
trudimo se za čim boljšo komunikacijo s pacienti in njihovimi svojci.
Tudi v Sloveniji se povečuje število zdravstvenih organizacij, ki uvajajo sisteme vodenja
kakovosti (Trebar in Acceto, 2006, str. 24).
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Zavedati se je potrebno, da so relacije v zdravstvu, ki nastopajo v pogodbenem odnosu,
bolj zapletene kot v gospodarstvu. Relacije v zdravstvenem sistemu in gospodarstvu
prikazuje slika 10.
Slika 10: Priprava relacij v sistemu zdravstva in relacij v gospodarstvu.

Vir: Trebar in Acceto (2006, str. 24).
V gospodarstvu je relacija bolj preprosta. V pogodbeni odnos vstopata kupec in dobavitelj.
V zdravstvu je partnerjev več. Na prvem mestu pacient, ki potrebuje zdravstveno storitev,
na drugem mestu zdravstvena organizacija – izvajalec zdravstvenih storitev, nato plačnik
zdravstvenih storitev – zavarovalnica, ter država s predpisom zakonodaje, vključno z
nadzorom (Trebar in Acceto, 2006).
To stanje je treba upoštevati pri razvoju in uvajanju sistema vodenja kakovosti. Predvsem
ne smemo imeti nerealnih pričakovanj glede možnosti doseganja enakih rezultatov pri
uporabi istih metod v različnih okoljih (Trebar in Acceto, 2006, str. 25).
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V zdravstvu predstavljajo glavne procese tisti procesi, ki se nanašajo na opravljanje
storitev zdravljenja in nege pacientov (Trebar in Acceto, 2006, str. 25). Vsi ostali procesi
so podporni procesi, ki so namenjeni podpori glavnih procesov. Procese najbolj poznajo
tisti, ki v njih delajo. Zato lahko le osebje, ki dela v procesih, izdela (s pomočjo osebja, ki
je odgovorno za vzpostavitev sistema vodenja kakovosti) dokumentacijo svojih procesov.
Informacija mora biti tako strukturirana, da bodo lahko procese razumeli tudi sodelavci v
drugih procesih. Skupni cilj organizacije je učinkovito poslovanje, zato morajo biti procesi
medsebojno usklajeni (Trebar in Acceto, 2006, str. 26).
Pri vzpostavljanju procesov in njihovem dokumentiranju morajo sodelovati strokovnjaki
posameznih strokovnih področij v zdravstvu, saj so le-ti usposobljeni za delo v procesih
zdravljenja, izvajanja zdravstvene nege … Pomembno je, da so pred uvedbo sistema
vodenja kakovosti sodelavci seznanjeni o namenu in pomenu uvajanja tako rekoč
»novega« (natančno opredeljenega) načina dela. Sodelovanje strokovnjakov posameznega
področja je pomembno tudi zato, da skozi poznavanje dela prepoznajo koristi, ki jih
uvedba sistema vodenja kakovosti prinaša.
Do podobnih zaključkov sta prišla tudi Trebar in Acceto (2006, str. 26), ki ugotavljata, da
pogosto procese dokumentirajo organizatorji ali svetovalci. Ti sicer poznajo načine
dokumentiranja, niso pa usposobljeni za delo v procesih zdravljenja za nego pacientov,
laboratorijsko delo in podobno. Prav tako nimajo izkušenj in ne poznajo metod dela.
Rezultat takšnega dela je, da strokovnjaki, ki delajo v procesu, v takšni dokumentaciji ne
prepoznajo svojih procesov. Običajno sledi izgovor, da je to zahteva ISO (kar ne drži), in
dokumentacija roma v predal ter se uporablja kvečjemu za presoje sistema vodenja
kakovosti. Sistemi vodenja kakovosti pogosto ne zaživijo prav zaradi tega, ker zaposleni v
postopkih ne vidijo konkretnih koristi v smislu boljšega delovanja procesov. Vodja
kakovosti mora biti oseba, ki ima poleg znanj in izkušenj iz stroke tudi znanja s področja
kakovosti. Procese lahko uspešno definira le osebje, ki jih vodi, ker pozna tako postopke
vodenja kot tudi izvedbene postopke. Cilj obvladovanja procesov je standardiziranje dela
tako, da se delovne naloge (ali procesni koraki) opravljajo tako, da učinkovito uporabljajo
razpoložljive vire. Dokler aktivnosti niso standardizirane, procesov ne moremo
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obvladovati, brez obvladovanja procesov pa ne moremo dosegati sistematičnega
izboljševanja.

2.6 Merjenje kakovosti storitev v zdravstvu
Značilnost zdravstvenih storitev je, da so usmerjene k ljudem. Za kakovost zdravstvenih
storitev, ki je pravica vseh pacientov, so odgovorni vsi zaposleni v zdravstveni
organizaciji. Pogled zdravstvenega strokovnjaka na izvajanje neke storitve je popolnoma
drugačen kot pogled pacienta.
Kakovost storitev v zdravstvu pomeni v prvi vrsti dobre izide zdravljenja (Kovačič, 2008,
str. 20). Prvi korak v operativnem delovanju opredeljevanja kakovosti zdravstvenega
varstva predstavlja prepoznanje problema ali pomanjkljivosti tako, da se kakovost vrednoti
stalno ali občasno. To dejavnost omogočajo kazalci kakovosti, ki jih izračunamo iz v ta
namen izdelanih podatkov (Fras in Pajntar, 2002, str. 71).
Ovretveit (1992) je podal naslednje trditve o merjenju delovnih procesov:
•

vsako delo lahko merimo,

•

kar je izmerjeno, je narejeno,

•

če česar ne moreš meriti, to ni kakovost,

•

če nekaj ni izmerjeno, ne more biti izboljšano (Ritonja, 1998, str. 3).

Merjenje kakovosti storitev v zdravstvu pomeni izvajalcu zdravstvenih storitev povratno
informacijo, kako pacienti zaznavajo izvajanje storitev.
Dobro oblikovani strokovni standardi so nujen predpogoj za merjenje, presojo in
izboljševanje kakovosti (Ritonja, 1998, str. 3). Standardi predstavljajo želeno raven
doseganja ciljev zdravstvene nege v določeni delovni sredini, zato jih je potrebno
optimalno oblikovati (Pajnkihar, 1999, str. 200). Guentert (1990) navaja, da so dobro
oblikovani tisti standardi, ki so razumljivi, dosegljivi in merljivi z merami kakovosti,
količine, časa in prostora ter upoštevajo soodvisnost vseh temeljnih dimenzij kakovosti
(Ritonja, 1998, str. 3).
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Vsaka oblika merjenja, ocenjevanja in vrednotenja predpostavlja jasne definicije osnovnih
pojmov ter izbor merskih elementov in metodologije vrednotenja. Zato je kakovost storitev
težko meriti, saj ni natančno opredeljiv pojem. Lažje je določiti kakovost fizičnih izdelkov,
kjer obstajajo splošno sprejeta merila (Parasuraman et al., v: Kovačič, 2008, str. 22).
Med mednarodno priznana merila za ocenjevanje kakovosti, ki jih je opredelila ameriška
Komisija za akreditacijo zdravstvenih ustanov (JCAHO – Joint commission on
Accreditation of Healthcare Organizations), sodijo tudi stališča pacientov do njihovega
zadovoljstva z zdravstvenimi storitvami. S stališča pacienta je vidik dela zdravstvenih
delavcev

najvišje

uporabljeno

merilo.

Imenujemo

ga

pacientovo

zadovoljstvo.

Zadovoljstvo, kot ga je opredelil Treven (1998), je prijeten občutek, ki ga posameznik
zaznava na temelju izpolnitve svojih pričakovanj, ki so povezana z delom (Prelesnik in
Deželak, 2003, str. 73). Navedeno trditev je možno navezati tudi na področje zdravstva.
Izhajajoč iz zgornje definicije bi lahko zadovoljstvo pacientov opredelili kot prijeten
občutek, ki ga posameznik zazna na temelju izpolnitve svojih pričakovanj, ki so povezana
z izvajanjem zdravstvenih storitev ter z izvajalci le-teh.
Njihovo mnenje o izkušnjah med zdravstveno obravnavo in rezultatih zdravljenja daje
izvajalcem zdravstvenih storitev informacijo, kaj pacienti mislijo o izvajanju teh storitev.
Če želimo pridobiti mnenje o tem, kako in kaj pričakujejo od nas kot izvajalcev pacienti in
kako si predstavljajo izvajanje naših storitev, kaj ob tem doživljajo in podobno, jih
moramo o tem vprašati. Pridobljene informacije morajo biti izziv za ugotavljanje ene
izmed možnosti ohranjanja odličnosti, predvsem pa kot možnost prepoznavanja potreb po
nenehnih izboljšavah.
Verjetno je večina zdravstvenih delavcev prepričanih, da pacientom nudi kakovostno
zdravstveno oskrbo, čeprav nam takšni in drugačni dogodki občasno upravičeno ali
neupravičeno vzbujajo dvom o tem. Zavedati se je potrebno, da pacient potrebuje našo
pomoč. Vse, kar naredimo, vpliva na počutje pacienta ter na njegovo zadovoljstvo.
Zadovoljni pacienti in zaposleni so najboljši kazalec uspešnega dela (Prelesnik in Deželak,
2003, str. 73). Ne nazadnje je zadovoljstvo pacientov tudi predpogoj za ugled določene
zdravstvene ustanove (Kovačič, 2008, str. 33).
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Oceno stanja in načrtovanje aktivnosti o kakovosti dela zdravstvenih delavcev in delavcev
v zdravstvu je mogoče narediti le, če imamo za to ustrezne podatke. Podatke o
zadovoljstvu pacientov potrebuje menedžment zdravstvenih zavodov za dobro in uspešno
vodenje. Zelo pomembne so informacije o zadovoljstvu pacientov, saj so le-te eden izmed
pomembnih dejavnikov za izboljšanje kakovosti storitev v zdravstvu.
Na osnovi dobljenih rezultatov, ki jih lahko dobimo z uporabo inteligentne analize
podatkov, analiziramo ugotovljene probleme ter na osnovi ugotovitev izvedemo ustrezne
ukrepe oziroma aktivnosti za izboljšavo in/ali odpravo le-teh.
Na področju ugotavljanja zadovoljstva pacientov je bilo opravljenih veliko raziskav.
Raziskava, ki je bila leta 1995 opravljena v Veliki Britaniji, je pokazala, da je za paciente
najbolj pomembno: odnos medicinske sestre do pacienta, pozornost, individualni pristop,
odkritosrčnost, informiranost, profesionalnost, strokovnost, okolje in organizacija dela na
oddelku (Bohinc, 1998, str. 85).
Na Finskem so kirurški pacienti po raziskavah Taylor, Hudson, Kelelin (1991) največji
pomen pripisali humanosti in pristopu (strokovnosti, skrbnosti) (Bohinc, 1998, str. 85).
Gadallah et al., (2006) so v raziskavi pri ugotavljanju zadovoljstva pacientov s storitvami
primarne zdravstvene dejavnosti v Egiptu, ki jo je leta 2006 izvedla Faculty of Medicine,
Ain Shams University, Cairo, Egipt, ugotovili, da so pacienti najbolj zadovoljni z
dostopnostjo do zdravstvenih storitev ter uspešnostjo zdravnikov in medicinskih sester.
Nezadovoljstvo pa so izkazovali zaradi zagotavljanja zasebnosti.
V Grčiji so pri ugotavljanju zadovoljstva pacientov z bolnišničnimi storitvami Priporas et
al., (2008) ugotovili, da so sicer pacienti z zdravstvenimi storitvami zadovoljni, vendar so
bolj zadovoljni z zdravniki kot z medicinskimi sestrami z vidika ocenjevanja uspešnosti
zdravstvene oskrbe, čeprav je tudi v medosebnem komuniciranju opaziti podobne rezultate.
V Oslu na Norveškem so izvedli primerjalno študijo o ugotavljanju zadovoljstva s
storitvami splošne medicine etničnih Norvežanov in priseljencev. Lien et al., (2006) so
ugotovili, da je bila večina udeležencev zmerno ali zelo zadovoljna s svojim zadnjim
obiskom pri splošnem zdravniku. Vendar ugotavljajo, da so bili priseljenci manj zadovoljni
kot domačini. Razloge pripisujejo vplivu različnih kultur in prepričanj, prav tako različnim
sistemom zdravstvenega varstva dežel, iz katerih prihajajo.
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Da je zadovoljstvo pacientov potrebno sprejeti in upoštevati kot del ocene kakovostne
oskrbe, ugotavljajo tudi v Kuvajtu, kjer so v izvedenem ugotavljanju zadovoljstva
pacientov s storitvami centrov primarnega zdravstvenega varstva Al-Eisa et al., (2003)
ugotovili, da je tudi na tem področju zadovoljstvo pacientov veliko, vendar je potrebno več
pozornosti nameniti ženskam in mladini.
V Avstraliji so Allan et al., (2009) ugotavljali, ali se je zadovoljstvo pacientov s splošno
prakso v desetletnem obdobju (1994-2003) kaj spremenilo. Prišli so do zaključka, da je
zadovoljstvo s splošno prakso v Avstraliji izjemno visoko, saj ga izraža kar 99 %
anketirancev. Gre za koncept kontinuiranega izboljševanja kakovosti oziroma koncept
upravljanja z uporabo ponavljajočih se ciklov zbiranja podatkov, analiz, ukrepov,
ponovnih ocenitev, s ciljem pridobivanja povratnih informacij, uvajanja sprememb in
izboljševanja storitev.
V Sloveniji je Plančak, ki je leta 1996 izvedla raziskavo o kakovosti zdravstvene nege
urgentnih pacientov v Kliničnem centru v Ljubljani, ugotovila, da so pacienti splošno
zadovoljni z zdravstveno nego, medtem ko so vzrok za nezadovoljstvo pomanjkljive
informacije (Bohinc, 1998, str. 85).
Ratoša in Prešern (2005, str. 258) sta pri ugotavljanju zadovoljstva kirurških pacientov
ugotovila, da je za paciente pomembno reševanje njihovih potreb, fizična pomoč in nato
tehnična spretnost medicinskih sester. Prijaznost osebja so postavili na prvo mesto.
Kersnik in Gantar Žura (2006, str. 37), ki sta ugotavljala zadovoljstvo pacientov z
ambulanto nujne medicinske pomoči, sta ugotovila, da so bili pacienti najbolj zadovoljni s
tem, kako jih je zdravnik sprejel, kako jih je poslušal, kako jih je pregledal, kako natančen
je bil zdravnik, kako jim je razložil nadaljnje postopke, kako hitro je poskrbel za olajšanje
težav in kako hitro jim je pomagal k boljšemu počutju. Najmanj zadovoljni so bili s
počutjem v čakalnici, dostopom do ambulante in z urejenostjo prostorov.
Pri ugotavljanju zadovoljstva pacientov v Zdravstvenem domu Ptuj v letih 2007 in 2008
smo ugotovili, da so pacienti največjo pozornost namenili odnosu medicinskih sester in
zdravnikov do pacientov, ki so ga tudi zelo dobro ocenili, najmanj pa so bili zadovoljni z
dostopom do ambulante in parkiriščem.
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Z zadovoljstvom pacientov merimo predvsem kakovost sporazumevanja, medsebojnih
odnosov in organizacije dela (Prestor, 2002, str. 94).
Pacienti ocenjujejo kakovost po odnosu zdravstvenega osebja do njega, kako so izvajalci
zdravstvenih storitev ravnali z njim, ali so bila izpolnjena njegova pričakovanja … Pacient
največkrat sicer nima strokovnega znanja, vendar lahko njegovo mnenje pomembno vpliva
na načrtovanje ustreznih izboljšav oziroma sprememb.
Zadovoljstvo pacientov se ugotavlja direktno z anketiranjem ali posredno z merjenjem
kazalcev, ki direktno vplivajo na zadovoljstvo pacientov.
Od šestih načel kakovosti je osredotočenje na pacienta najpomembnejše (Robida, 2006, str.
5).

2.7 Anketiranje kot način merjenja kakovosti storitev v zdravstvu
Da bi pridobili mnenja pacientov o zdravstveni oskrbi izvajamo anketiranje.
Anketa je metoda, ki temelji na pridobivanju podatkov o določenem področju obravnave v
obsegu, ki je načrtovan. Odgovori so vnaprej pripravljeni oziroma predlagani. Cilj
raziskovanja je analiza dobljenih podatkov oziroma stališč in mnenj skupine, ki smo jo
anketirali. V končni fazi se oblikujejo rezultati raziskave, pri kateri se uporabljajo različne
statistične tehnike, ki so tudi računalniško podprte (Miličić, 2001, str. 3).
Pri definiranju teme raziskave je potrebno opredeliti cilj ankete. Cilj, ki si ga zastavimo,
mora biti realen, ustrezen in merljiv. Anketo je potrebno prilagoditi določeni ciljni
populaciji. Podatki, ki jih dobimo na osnovi izvedbe anketiranja pacientov, nam pomagajo
pri izboljševanju kakovosti v zdravstvenem zavodu. Omogočajo nam časovno sledenje.
Prav tako nam pridobljeni podatki služijo pri izdelavi kazalnikov kakovosti na nivoju
posameznega oddelka, zavoda oziroma na nacionalnem nivoju.
Kaplan in Norton (2000) ugotavljata, da so ankete o zadovoljstvu pacientov zelo
pomembne pri ugotavljanju mnenja uporabnikov o zdravstvenih storitvah. Zadovoljstvo z
zdravstveno oskrbo v veliki meri odloča o tem, ali bo nekdo poiskal to pomoč in ali bo
upošteval navodila; od zadovoljstva pacienta je odvisen izid oskrbe in njegovo zdravstveno
stanje, v pomoč pa je tudi pri ocenjevanju zdravniških pregledov in komunikacije med
zdravnikom ter ostalim zdravstvenim osebjem in pacientom (Retelj, 2007).
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Namen anketiranja pacientov je predvsem v ugotavljanju morebitnih problemov in
izboljševanju kakovosti. Probleme je potrebno razvrstiti po njihovi pomembnosti,
obsežnosti. Na takšen način je potrebno s preventivnimi ukrepi preprečiti nastanek težav
oziroma izboljšati obstoječe stanje. Nikakor ne zadošča le osredotočenje na pozitivne
stvari. Zavedati se je namreč potrebno, da je že dobro stvar potrebno poskušati še
izboljšati. Pomembno je tudi, da že pri dobrih stvareh obdržimo njihovo odličnost. Pri
izvajanju ukrepov se je potrebno najprej lotiti lažjih, saj bodo uspešno izvedeni ukrepi
dvignili motivacijo zaposlenih.
Rezultati ankete morajo biti objavljeni in dostopni vsem zaposlenim, prav tako tudi
pacientom, institucijam … O dobljenih rezultatih je potrebno razpravljati. Iz tega je
potrebno določiti prioritete ter pripraviti načrte za izboljšave.

2.8 Pridobitve z uvedbo sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom
ISO 9001:2000 v Zdravstvenem domu Ptuj
Z uvedbo sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001: 2000 so v
Zdravstvenem domu Ptuj uvedene naslednje pridobitve:
•

Izdelana je politika kakovosti, s katero so seznanjeni vsi zaposleni.

•

Ob zapisovanju procesov so bili vključeni izvajalci procesov, ki najbolj poznajo
delo, dokumenti so nastajali »iz prakse« in so bili aplicirani »nazaj v prakso«.

•

Ob zapisovanju dokumentov so bile upoštevane strokovne smernice in veljavna
zakonodaja.

•

Vse zaposlene smo seznanili z zahtevami standarda in skupno oblikovali način za
uvedbo v prakso.

•

Vsi dokumenti, ki so bili predstavljeni timu kakovosti, so bili mesečno
predstavljeni tudi na kolegiju zdravstvene nege.

•

Delo se načrtuje (naročanje pacientov).

•

Preprečeno je podvajanje del, zmanjšana je možnost neizpolnjevanja nalog.

•

Načrtujejo se notranja in zunanja strokovna izpopolnjevanja (finančno in
vsebinsko) za vse zaposlene v zavodu.

•

Izvajajo se timski sestanki in vodijo ustrezni zapisi.
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•

Vzpostavljena je intranetna stran zavoda in s tem povezava z vsemi lokacijami
delovanja zavoda. Zaposleni imajo stalen dostop do trenutno veljavnih
dokumentov, navodil in obrazcev. Na ta način je preprečena uporaba neveljavnih
dokumentov oziroma poenostavljeno obvladovanje dokumentacije.

•

Zapisani procesi so osnova dela zaposlenih, s katerimi želimo ohranjati našo
usmeritev v učinkovito, uspešno in varno skrb za pacienta, ki je usmerjena v
izboljšanje njihovega zadovoljstva. Z zapisanimi postopki se tako seznanijo vsi, ki
se na novo zaposlijo ali v proces dela vključujejo kot pripravniki, študenti, dijaki …

•

Procesi vsebujejo kazalnike kakovosti, ki omogočajo pregled nad cilji, ki so
zastavljeni. Cilji morajo biti realni, merljivi in jih je potrebno spremljati. Cilji so
pomembni za motivacijo zaposlenih.

•

Pooblastila in odgovornosti so natančno opredeljena.

•

Izvajajo se notranji nadzori, ki so namenjeni predvsem kot pomoč zaposlenim pri
izvajanju in izboljševanju opravljenega dela in ne iskanju krivca ali napak v smislu
»kaznovanja« posameznika.

•

Enotni postopki izvajanja procesov dajejo zaposlenim možnost nenehnega
izboljševanja dela.

•

Izvaja se anketiranje pacientov, zaposlenih, naročnikov in plačnikov storitev, ki
daje vpogled v njihovo mišljenje o kakovosti izvajanja storitev. Z anketami lahko
pridobimo koristne predloge za izboljšave.

•

Izdelani so letni koristni predlogi za izboljšave, ki jih predlagajo posamezne službe
na osnovi potreb, ki jih imajo pri svojem delu.

•

Obravnavajo se koristnih predlogi, pohvale in pritožbe oziroma spremljajo in
obravnavajo se prve kršitve pacientovih pravic, iz katerih se izvedejo preventivni
ali korektivni ukrepi.

•

Izvaja se ocena dobaviteljev, ki pomembno vpliva na izbor dobaviteljev z vidika
razpoložljivosti ustreznih materialnih sredstev (Panikvar Žlahtič, 2008, str. 29).
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2.9 Slabosti uvedbe sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom
ISO 9001:2000 v Zdravstvenem domu Ptuj
Zaradi sistema dela v skladu s standardom ISO 9001: 2000 lahko ugotovimo tudi naslednje
»slabosti«:
•

Več je administrativnega dela, dodatnega kadra pa v ta namen ni. Pri visoko
strokovnem kadru (posamezniki) se je pojavil dvom v smiselnost uvajanja, kar
zahteva veliko energije, dogovarjanja in prigovarjanja.

•

Standard v osnovi ni pisan za zdravstvene zavode, zato je nekoliko težje razumljiv
(terminologija).

•

Dokumentacija je obsežna, njeno obvladovanje je zahtevno.

•

Za zdaj ni možne primerljivosti med zavodi oziroma na nivoju države.

Sprememba zdravstvene prakse zahteva sistematičen pristop in strateško načrtovanje
(Robida, 2009, str. 188). Pridobitev certifikata kakovosti ni dovolj za izboljševanje
kakovosti, ampak je potrebno zahteve vključiti v vsakdanje delo. Pomembno je, da sistem
vodenja kakovosti v praksi ne vključuje le vrhnjega vodstva zdravstvene ustanove, ampak
da so vključeni in ga izvajajo vsi zaposleni. V izobraževalne procese bi bilo nujno
potrebno vnesti vsebine s področja kakovosti. Na takšen način bi zaposleni lažje sprejeli in
se zavedali pomena kakovosti opravljene storitve.
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3 ZDRAVSTVENA NEGA IN NJENA VLOGA PRI
ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI
Zdravstvena nega je celovita dejavnost, ki se ukvarja s posameznikom, družino in
družbeno skupnostjo med boleznijo, zdravljenjem in okrevanjem (Ivanuša in Železnik,
2008, str. 8).
Zdravstvena nega je osnovna sestavina celotnega zdravstvenega varstva. Kot integralna
sestavina sistema zdravstvenega varstva vključuje v zdravstveno varstvo izboljševanje
zdravja, preprečevanje bolezni in pomoč v času prizadetosti zdravja (Pajnkihar, 1999, str.
9).
Vloga zdravstvene nege je danes popolnoma drugačna kot je bila včasih, saj se nenehno
spreminja – nalaga si zahtevnejše ter samostojnejše naloge, išče nove načine dela in
izpopolnjuje organiziranost dela (Ivanuša in Železnik, 2008, str. 8).
Danes se uresničujejo napovedi, ki jih je za področje kakovosti v zdravstveni negi
izpostavila Bohinc (1998, str. 83), in sicer: »Zdravstvena nega v prihodnosti zahteva novo
menedžersko znanje, tudi znanje o kakovosti storitev, zato je potrebno razvijati pri kadrih
inovativnost in kreativnost za razvijanje kakovosti. Za upravljanje sistema kakovosti je
poleg znanja potrebno tudi hotenje oziroma motiviranost za kakovostno delo vsakega in
vseh zaposlenih«.

3.1 Zagotavljanje kakovosti v zdravstveni negi
Kakovostna zdravstvena nega je pomemben element v zagotavljanju kakovosti celotnega
zdravstvenega sistema (Zaletel, 2005, str. 248).
Zdravstvena nega obsega največjo poklicno skupino izvajalcev zdravstvenih storitev ter
predstavlja eno temeljnih področij zdravstvene dejavnosti. Na izvajanje kakovostnih
zdravstvenih storitev lahko bistveno vplivata učinkovita organiziranost ter medsebojna
povezanost na ravni institucije.
Definicija kakovosti je odvisna od tega, kdo oblikuje kriterije kakovosti, kdo je vključen v
koncept kakovosti, na primer: ali je definirana samo intervencija v zdravstveni negi
postopki v sistemu zdravstvene nege, ali je vključen tudi prispevek pacienta in ali je
vključen celotni zdravstveni sistem? Kateri del kakovosti je vključen? Ali je vključena
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samo negovalna intervencija ali tudi stališče, odnos, organizacija, proces v zdravstveni
negi in ali so vsi koncepti v zdravstveni negi tudi definirani? Kaj je namen ali cilj? Ali je
cilj zagotoviti najvišjo stopnjo zdravstvene nege ali optimalno zdravstveno nego? Koncept
kakovosti zdravstvene nege je lahko videti kot relativen, prav tako pa je v literaturi veliko
definicij. Vendar je koncept v vseh teh definicijah nekaj skupnega: izražajo razkorak med
realnostjo in zaželenim stanjem (Zorec et al., 2001, str. 235).
Na področju kakovosti je bilo prav v zdravstveni negi narejenega največ in smo zgled
ostalim strokovnim področjem v zdravstvu (Peternelj, 2006, str. 69). Središče obravnave je
pacient, čeprav, kot ugotavlja Peternel (2006, str. 69), so razlike v organiziranosti in
kakovosti zdravstvene nege, kljub slovenski teritorialni majhnosti, zelo velike.
Način financiranja in tudi vse bolj ozaveščena javnost pričakuje od zdravstvenih delavcev,
da smo pri delu učinkoviti, racionalni, predvsem pa, da delamo kakovostno (Kadivec,
1998, str. 209).
Kadivec (2000, str. 193), opredeljuje zagotavljanje kakovosti kot sistematično opisovanje,
merjenje, vrednotenje in, kadar je potrebno, tudi izvajanje ukrepov za izboljšanje
kakovosti. Pomeni sistematično in načrtovano izvajanje ukrepov, s katerimi bomo dosegli
predpisane zahteve kakovosti.
Marr in Giebing (1994) navajata, da je že Florence Nightingale opredelila področja, ki so
morala biti izvajana na sistematični način:
•

omejitev hrupa okrog ranjencev,

•

sestava, kakovost in serviranje hrane,

•

kakovost in položaj postelje, žimnice,

•

zračnost in čistoča sobe ranjenca,

•

osebna čistoča (Kadivec, 1998).

Posebna pozornost je bila že takrat namenjena pomenu dokumentiranja v zdravstveni negi,
ter na osnovi podatkov oceni stanja in načrtovanju nadaljnjih aktivnosti.
Ena najbolj znanih operativnih definicij kakovosti zdravstvene nege je Donabedianova
definicija, ki opredeljuje kakovost kot podrejanje postopkov zdravstvene nege vnaprej
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sprejetim kriterijem. Ta vnaprej določena merila ali atributi kakovosti lahko izhajajo iz
enega od treh osnovnih virov, ti pa so:
•

tehnični vidik,

•

medosebni vidik,

•

organizacijski vidik zdravstvene nege. Ne glede na njihov izvor morajo biti jasno

prepoznavni, merljivi elementi kakovosti, ki odražajo tako temeljne vrednote kot tudi
uveljavljene načine dela (Mlinar et al., 2003, str. 876).
Donabedian (1966) je določil tri področja v oceni kakovostne zdravstvene obravnave:
•

pogoji za delo (okolje in viri) – struktura,

•

izvedba dela (načrt izvedbe postopkov) – proces,

•

izid (izidi zdravljenja, pacientovo zadovoljstvo) – izid.

Nadalje je avtor leta 1968 opredelil kakovost kot skladnost med dejansko zdravstveno nego
in predhodno postavljenimi kriteriji, kar je leta 1982 nadgradil s preverjanjem kakovosti
kot določeno učinkovitostjo pri doseganju zdravja in zadovoljstva pacientov.
Svetovna zdravstvena organizacija določa, da morajo vse članice razviti učinkovite
mehanizme za zagotavljanje kakovostne zdravstvene nege v zdravstvenem sistemu, kajti
razvijanje kakovosti ima vedno večji pomen pri profesionalizaciji stroke (Bohinc v:
Prestor, 2002, str. 94).
Sekavčnik (1997) je kakovost v zdravstveni negi opisala preko treh dimenzij:
•

kot kakovost metodologije in tehnologije dela, ki jo označujejo učinkovitost,
strokovnost, spretnost, varnost, skrbnost in primernost,

•

kot kakovost zaposlenih, ki jo označujejo medsebojni odnosi, sposobnost spoštovanja
osebnosti pacientov in njihovi avtonomiji in enakopravnosti, v zaupanju in
posredovanju ustreznih informacij,

•

kakovost organiziranja, ki jo označujejo neprekinjenost, varnost in udobnost (Kersnič,
2002, str. 21).

Kersnič (2002, str. 21) meni, da celovito obvladovanje kakovosti temelji na pomembni
predpostavki, da o kakovosti zdravstvene nege lahko govorimo šele takrat, ko so izvajalci
osvojili filozofijo kakovosti.
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Temeljna filozofija zdravstvene nege, zapisana v Nacionalnih smernicah, z vidika
kakovosti govori, da bodo izvajalci zdravstvene nege težili k ustvarjanju takšnih razmer za
svoje delo, da bodo rezultati dela naslednji:
•

da bo vsak pacient obravnavan tako, da mu bo čim prej omogočena neodvisnost pri
opravljanju osnovnih življenjskih potreb,

•

da bo pacientom zagotovljena kontinuiteta obravnave v zavodu in zunaj njega,

•

da bodo viri, ki bodo pokrivali delovanje zdravstvene nege učinkovito in racionalno
uporabljeni,

•

da bodo izvajalci zdravstvene nege usklajevali potrebe po kadrih s kategorizacijo
pacientov,

•

da bodo med izvajalci zdravstvene nege takšni odnosi, ki bodo pacientu omogočali
zadovoljstvo z zdravstveno nego,

•

da se bodo v interesu pacienta izvajalca zdravstvene nege povezovali s svojci in zanj
pomembnimi drugimi osebami,

•

da se bo zdravstvena nega povezovala z drugimi strokami v zdravstvu (Kersnič, 2002,
str. 21).

Na takšen način so postavljeni odgovori na številna vprašanja izvajalcev zdravstvene nege,
ki se najpogosteje nanašajo na cilje zdravstvene nege, odnose med pacienti in izvajalci,
odnose med izvajalci samimi, o timskem delu, o raziskovalnem delu, o menedžmentu, o
izobraževanju in o vrednotah, ki so tesno povezane s temeljnimi etičnimi načeli.
Grbec (2000, str. 101) je ugotavljala, da se je zdravstveni menedžment ukvarjal predvsem s
temeljnimi organizacijskimi mehanizmi v prepričanju, da bo opravljeno delo vsaj
zadovoljive kakovosti. V današnjem času prepričanje ne zadostuje. Delo je potrebno
načrtovati, opravljeno delo pa izmeriti, oceniti in izboljšati. To pomeni veliko dela, zahteva
dodatna znanja in motiviranost.
Danes vizija kakovosti zdravstvene nege temelji na teoriji zdravstvene nege, na procesu
zdravstvene nege in je usmerjena k doseganju najboljših izidov pri varovancu (Kadivec,
2002, str. 138).
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Trend izvajanja zdravstvene nege v smislu kakovosti se razvija tako, kot ga je opredelila
Brumen (2002, str. 131), ki pravi: »Zdravstvena nega bo morala biti opravljena po merilih
visoke

strokovnosti,

kakovosti,

gospodarnosti,

ekonomičnosti

in

produktivnosti.

Opravljeno delo se bo moralo evidentirati in meriti po fizičnih kazalcih, po opravljenih
negovalnih storitvah in po kazalcih kakovosti opravljenega dela«.
Medicinskim sestram je zagotavljanje kakovosti potrebno zaradi strokovnih, pravnih,
družbenih in političnih razlogov.
Medicinske sestre morajo biti sposobne, da utemeljijo stroške zdravstvene nege z
dokazovanjem njene kakovosti (Mlinar et al., 2003, str. 876).
Filej (2000) opredeljuje, da vizija kakovosti zdravstvene nege temelji na dejstvu, da se
zdravstvena nega opira na teorijo in je usmerjena k doseganju takšnih izidov pri pacientu,
da jih je možno izmeriti. Izvaja se na osnovi procesa zdravstvene nege, z ugotavljanjem
pacientovih potreb po zdravstveni negi, identificiranjem negovalnih problemov,
načrtovanjem, izvajanjem negovalnih intervencij in vrednotenjem, glede na postavljene
cilje. Navedena načela se uporabljajo povsod, kjer se zdravstvena nega izvaja in so okvir,
ki je v pomoč kakovosti (Bricelj Čelan, 2007).
Megian, Halm in Jones (1992) pojasnjujejo, da razvoj kakovosti vključuje tudi stališče
pacientov, saj je zadovoljitev zdravstvene nege pacientu del rezultatov zdravljenja (Bohinc,
1998). Pri zagotavljanju kakovosti se želimo čim bolj približati optimalni obravnavi
pacienta. Le-ta daje »nekaj več« ali »v mnogo večji meri«. Ali drugače rečeno: to je
zavzetost, razumevanje, sočutnost, empatija, svetovanje, pojasnjevanje, čas, opogumljanje,
spremljanje, vzdrževanje upanja, zaupanje, naklonjenost, pozornost, dotik, vrednostni
odnos (odnos enake vrednosti) ipd. (Grbec, 2000, str. 101).
Za ocenjevanje kakovosti lahko uporabimo različne modele. Če prenesemo Donabedianov
model v sistem zdravstvene nege, lahko definiramo negovalni proces kot procesno
spremenljivko, s strukturno spremenljivko lahko označimo organizacijo zdravstvene nege,
število izvajalcev zdravstvene nege in okolje zdravstvene ustanove, v katerem delajo
izvajalci in bivajo pacienti. Donabedian ni razlikoval med negovalno intervencijo in akcijo
v zdravstveni negi ter medicinsko obravnavo. Kot spremenljivko izida ali rezultata je
Donabedian imenoval zdravje pacienta in pacientovo zadovoljstvo (Zorec et al., 2002, str.
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44). Model zdravstvene nege z namenom ocenjevanja kakovosti v osnovni zdravstveni
dejavnosti nam prikazuje slika 11, iz katere so razvidne posamezne spremenljivke,
pomembne za oceno kakovosti.
Slika 11: Model zdravstvene nege z namenom ocenjevanja kakovosti (ZN –
zdravstvena nega, P – pacient, MS/ZT – medicinska sestra in zdravstveni tehnik).

Vir: Zorec et al. (2002, str. 45).
Zorec et al. (2002, str. 44) je v primerjavi Donabedianovega pristopa s standardi ISO prišla
do naslednjih ugotovitev: »Ko primerjamo njegov model struktura – proces – izid s
standardi ISO (Heer, Ahaus, 1991), lahko zaključimo, da so standardi ISO za organizacijo
dejavnosti specifikacija teh treh spremenljivk«. Navedeno pomeni, da jih je možno
uporabiti tudi na področju zdravstvene nege.
V sistemu vodenja kakovosti potrebujemo za zagotavljanje potrebnih podatkov oziroma
informacij o izvajanju zdravstvene nege, programiranje razvoja in učinkovito delovanje
zdravstvene nege sodoben informacijski sistem z ustrezno programsko opremo.
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Seveda se zavedamo, da računalnik ne prinaša končnih presoj in odločitev. Končna presoja
in odločitev ostajata v rokah človeka. Informacijska tehnologija pa lahko prispeva k presoji
in odločitvi, ki jo boljše razumemo. S tem pa pomembno zmanjšamo možnost usodnih
napak (Rajkovič et al., 1999, str. 393).
Informacijska podpora je pogoj za nadaljnji strokovni razvoj, ekonomsko racionalnost in
stroškovno učinkovitost, za preglednost organizacijskih ukrepov, za razvijanje kakovosti in
za možnost izmenjave podatkov in informacij (Brumen, 2002, str. 132).
Sistemski pristop v kontekstu organizacijsko-informacijskih rešitev prinaša konkretne
izzive v pogledu celovitega upravljanja kompleksnih sistemov (Kljajić, 1994; Kaplan,
1997). Ti se kažejo še zlasti na področju observabilnosti, upoštevanju motenj okolja in
učinkovite kontrolabilnosti sistema. Sistemi v zdravstvu, kamor sodi tudi zdravstvena
nega, prav tako sodijo v ta okvir (Taylor, Lillis, LeMone, 2001). Pri tem je smiselno
uporabiti možnost sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije ter preučiti
možnosti za dodano vrednost pri upravljanju kompleksnih sistemov, predvsem v smislu
učinkovite izrabe virov in zagotavljanja kakovosti (Rajkovič et al., 2006, str. 197).
Vlaganje v informacijsko tehnologijo predstavlja določen finančni zalogaj. Vendar kljub
temu, kot trdi Jenkins (2000), izkušnje v svetu kažejo, da je na ta način možno doseči
oboje: zmanjšati stroške zdravstvene nege in zvišati kakovost oskrbe pacienta (Ovijač,
2002).
Spremembe delovnih procesov, ki jih prinaša uvedba informacijsko komunikacijske
tehnologije, pomenijo, da imamo možnost dosegati boljše rezultate. Namen sprememb je
olajšanje dela, večja preglednost podatkov, hitrejše in boljše analize opravljenega dela ipd.
Navedeno pripomore k izboljševanju kakovosti. Naveden način dela je danes nujno
potreben, če želimo slediti hitremu razvoju in nenehnim spremembam. Kljub temu pa ne
smemo pozabiti, da imamo opravka s pacientom oziroma se moramo zavedati, komu so
naše storitve namenjene.
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3.1.1 Vpliv komunikacije in medsebojnih odnosov na kakovost v
zdravstveni negi
Komunikacija je eno izmed področij človekovega vedenja in zato tudi bistveni element
nudenja zdravstvene oskrbe (Lupša, 2009, str. 1).
Komunikacija je spretnost, za katero moramo imeti:
•

perceptivne ali zaznavne sposobnosti,

•

kognitivne sposobnosti, kot so razum, sposobnost presojanja, dekodiranja,
spoznavanja,

•

vedenjske sposobnosti, to pomeni vedeti, kaj reči, kaj storiti v dani situaciji,

•

emocionalne sposobnosti, to pomeni, da znamo ustrezno čustveno reagirati, da
imamo sposobnost empatije (Hoyer v: Lupša, 2009, str. 5).

Komunikacija so naši osebni odnosi, ki izhajajo iz nas in so namenjeni drugim (Lupša,
2009, str. 11).
Komunikacija človeka spremlja skozi vse življenje. Škerbinek (1992, str. 31) pravi, da je
komunikacija vitalna aktivnost, ki je potrebna za kontakt s pacientom. Skozi komunikacije
medicinska sestra posreduje informacije, pomaga pacientu izražati občutke in duševne
reakcije na bolezen, mu pomaga v zadovoljevanju njegovih potreb. Je osnovna dimenzija
sestrskega delovanja. Škerbinek (1992) prav tako opozarja, da je komunikacija s pacienti in
sodelavci sestavni del poklicnega delovanja medicinske sestre. Medsebojne komunikacije
dajejo smer in vsebino njenemu delu in ji zagotavljajo samopotrjevanje v poklicu (Filipič,
1998).
Za medicinsko sestro je komunikacija proces, s katerim osnuje odnos do sočloveka in s
tem izpostavlja svoje poklicno poslanstvo kot pomočnica posamezniku ali družini,
zdravljenju, doživljanju bolezni in trpljenju. Medicinska sestra preko komunikacije
posreduje informacije, pomaga pacientu izražati občutke in duševne reakcije na bolezen ter
pomaga pri zadovoljevanju njegovih potreb (Filipič, 1998, str. 221).
Pajnkihar in Stričević (2007) navajata, da komunikacija povezuje medicinsko sestro s
pacientom in jima omogoča, da skupaj dosežeta cilje, ki se nanašajo na zdravje. Medosebni
odnosi so ključnega pomena za optimalno in refleksivno profesionalno zdravstveno nego,
še zlasti, ker so povezani z boleznijo in posledično z bolečino in trpljenjem. Osnovo za
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dobre medsebojne odnose predstavljata učinkovita besedna in nebesedna komunikacija, ki
sta vselej rezultat prizadevanja medicinske sestre in pacienta.
Za kulturo odnosov med medicinsko sestro in pacienti ni dovolj le hotenje, potrebna sta
tudi znanje in prilagodljivost (Filipič, 1998, str. 223).
Pogoj za dober medsebojni odnos, v katerem je pacient obravnavan kot subjekt, je po
mnenju Thomasa (2004) verbalna komunikacija, ki dopušča možnosti, omogoča razlago
poteka negovalnih postopkov in pacienta spodbuja, da se odziva (Košir, 2004).
Globalni cilj profesionalne komunikacije medicinske sestre s pacientom je medsebojni
odnos, v katerem bo pacient brez strahu in zadržkov sporočal svoje potrebe, želje in
pričakovanja (Filipič, 1998, str. 224). Rander in sodelavci (2002) je odnos med pacientom
in medicinsko sestro označil kot najpomembnejši inštrument za spoštovanje integritete
pacienta (Košir, 2004, str. 300).
Sposobnost komuniciranja, prijaznost, razumevanje in odkritost so namreč na ocenjevalni
lestvici v raziskavi, ki jo je leta 2000 izvedel Winsted, višje kot strokovnost (Blatnik,
2008).
Kako pomemben je odnos medicinskih sester do pacientov, ugotavljamo in potrjujemo tudi
v naših ugotovitvah, saj so prav odnosu medicinskih sester do pacientov anketiranci
namenili največji pomen.

3.1.2 Sodelovanje medicinske sestre in pacienta z vidika kakovosti v
zdravstveni negi
Naloga medicinske sestre je, da vzpostavi zaupljiv, prijazen odnos s pacientom. Pacient to
pričakuje. Trček (1999) ugotavlja, da pacienti rajši izberejo tisto ustanovo, kjer doživijo
topel odnos in osebno spoštovanje (Volmajer, 2009).
Makari (1999) poudarja, da med elemente kakovosti v zdravstveni negi prav gotovo sodi
medosebni odnos pacient – medicinska sestra. Zato medicinska sestra potrebuje veliko
znanja in prakse, da razvije tehnike, ki izražajo čustva, skrbi, prisrčnost, spoštovanje ter
sprejetje in razumevanje pacienta (Volmajer, 2009).
Vsak pacient ima pravico biti v vlogi subjekta, ki ima pravico odkloniti nekakovostno
zdravstveno nego, saj ima pravico odločati o sebi v okviru svojih sposobnosti (Ščavničar v:
Košir, 2004, str. 300).
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Bolni si želijo biti razumljeni in poslušani, biti spoštovani in ne razosebljeni, biti dobro in
razumljivo informirani, dobiti ustrezno podporo in svetovanje ter imeti zavarovane
podatke, ki jih posredujejo (Ružič Koželj, 2004, str. 28).
Šenica (2004) pravi, da je vprašanje dobre komunikacije s pacienti in ustrezno podajanje
informacij v zdravstveni negi danes izjemnega pomena. Dobra komunikacija je pomembna
komponenta zadovoljstva pacientov in je nujna, če želimo, da bodo pacienti upoštevali
navodila zdravstvenega osebja (Vovk, 2008).
Pajnkihar in Lahe (2006) prikazujeta odgovornost medicinske sestre za vzpostavitev
medsebojnega partnerskega odnosa s pacientom, saj pravita, da je medicinska sestra
odgovorna za vzpostavitev medsebojnega partnerskega odnosa s pacientom z empatičnim
in intelektualnim odzivom na njegova pričakovanja, potrebe in težave. To spodbuja
spoštovanje, zaupanje in dostojanstvo ter pomaga pacientu povrniti samostojnost in
integriteto misli, duha in telesa. Prav tako ima vsaka medicinska sestra moralno in
profesionalno odgovornost za razvoj zdravstvene nege, ki se bo lahko odzivala na potrebe
pacientov in družbe.
Medsebojni odnosi so temelj za vzpostavitev optimalne (najboljše, najustreznejše) in
profesionalne (strokovne, kakovostne) reflektivne prakse, zato je zelo pomembno, da se
zdravstvena nega prilagaja potrebam pacienta. V praksi je zato potrebno razvijati temelje
za profesionalne in humane medsebojne odnose na osnovah, kot so informiranje pacienta,
aktivna vloga pacienta in njihovih pravic, ter ohranjanje njegovega dostojanstva in
avtonomije. V zdravstveni negi, kjer medicinske sestre zaradi tradicije vpliva okolja in
zdravstvenega sistema ne oblikujejo medsebojnih enakovrednih odnosov s pacienti, tudi
same nimajo možnosti doseči enakovrednega odnosa v timu (Pajnkihar v: Šauperl, 2009,
str. 9).
Na kakovost v zdravstveni negi pa ne vplivajo le odnosi medicinskih sester do pacientov,
ki imajo vsaj po naših ugotovitvah sodeč vsekakor prvo mesto, ampak tudi način
organiziranosti in okolje, v katerem se storitve izvajajo.
Podobno ugotavlja tudi Volmajer (2009, str. 13), ko opisuje, da ima na zadovoljstvo
pacienta velik vpliv urejenost sprejemnih prostorov, čakalnic, čistoča ustanove in primeren
dostop.
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Ugotovitve posameznih avtorjev lahko povzamemo v naslednjem stavku: »Pristop k
pacientu je izjemen doživljaj in intelektualen napor« (Mičetić v: Ivanuša in Železnik, 2008,
str. 3).

43

4 INTELIGENTNI SISTEMI
Tako kot človek z uporabo različnih mehanskih, optičnih in drugih pripomočkov presega
svoje fizične omejitve, lahko na umetni inteligenci temelječi sistemi človeku pomagajo
odpravljati slabosti oziroma omejitve pri naših miselnih procesih (Krapež in Rajkovič,
2003, str. 4).
Za opravljanje najpreprostejših aktivnosti potrebujemo znanje. Znanje pridobivamo z
informacijami. Kako izhajajoč iz podatkov preko informacij pridemo do znanja oziroma
kakšne so povezave med osnovnimi pojmi v informatiki, prikazuje slika 12.
Slika 12: Osnovne relacije med pojmi v informatiki.

podatki

AKUMULIRANO
ZNANJE

rezultati

znanje

FORMATIRANJE,
FILTRIRANJE,
POVZEMANJE

informacije

INTERPRETACIJA,
ODLOČITVE,
DEJANJA

Vir: Trček v: Panikvar Žlahtič (2005, str. 4).

Pajnkihar (1999) je informacijo opredelila kot sporočilo, ki je v danem znakovnem sistemu
pravilno zapisano, ima nedvoumen pomen in ima za prejemnika uporabno vrednost.
Informacija je več dimenzionalen pojem:
•

informacijska vsebina,

•

informacijska vrednost,
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•

informacijska količina (Panikvar Žlahtič, 2005, str. 3).

Razlike med podatkom informacijo in znanjem so podane v sliki 13.
Slika 13: Razlika med podatkom, informacijo in znanjem.

Vir: Gradišar in Resinovič v: Grebenc (2006, str. 5).
Da lahko posameznik uspešno opravi nalogo oziroma sprejme odločitev, potrebuje
relevantne in kakovostne informacije. Z namenom izluščiti iz velike količine dostopnih, a
neurejenih podatkov uporabne informacije in znanje, so se izoblikovale različne tehnike,
kot na primer statistične metode, stohastični modeli, tehnike nelinearnih približkov in
mnoge druge, s pomočjo katerih je lažje priti do potrebnih podatkov oziroma pridobiti
smiselne informacije. Združitev metod podatkovne analize in strojnega učenja je odprla
nova raziskovalna področja inteligentne analize podatkov, kot na primer podatkovno
rudarjenje (data mining) in odkrivanje znanja (knowledge discovery) (Groth, Kimball et
al., v: Pivec in Rajkovič, 1999, str. 449).
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Računalnik nam lahko z uporabo umetne inteligence služi na področjih, kjer zaradi narave
problemov zgolj procesorska moč sama ne zadošča (Krapež in Rajkovič, 2003, str. 5).
Z razvojem računalniške opreme so računalniški informacijski sistemi zmožni hranjenja in
obdelave čedalje večje količine podatkov v vedno krajšem času z vedno bolj naprednimi
algoritmi. To omogoča, da so predvidevanja na podlagi takšnih podatkov čedalje bolj
točna. S tem postajajo podjetja, ki uporabljajo takšne tehnologije, vedno bolj uspešna
(Grebenc, 2006, str. 1).
Informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT) se uporablja na različnih ravneh, in sicer
kot:
•

računalniška pismenost,

•

razbremenitev pri delu,

•

izvajanje stvari, ki jih do sedaj nismo,

• uporaba sistemov za intenzivno uporabo znanja (predstavlja najvišjo raven uporabe
informacijsko komunikacijske tehnologije; primer uporabe teh sistemov je inteligentna
analiza podatkov …) (Krapež in Rajkovič, 2003). Ravni uporabe IKT so prikazane v sliki
14.

Slika 14: Ravni uporabe IKT.

Vir: Krapež in Rajkovič (2003, str. 7).
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4.1 Delitev in skupne lastnosti inteligentnih sistemov
V splošnem lahko definiramo tri vrste inteligentnih sistemov:
•

avtonomni sistemi, ki samostojno načrtujejo in izvajajo akcije v realnem svetu, kot na
primer roboti pri tekočih trakovih,

•

podporni sistemi, ki sodelujejo pri spremljanju odločitev, vendar samostojno ne
morejo delovati,

•

svetovalni sistemi, ki posredujejo informacijo, s pomočjo katere naredijo odločanje
bolj učinkovito in uspešno (Kokol et al., 2001, str. 2).

Omenjeni sistemi se med seboj razlikujejo po:
•

samostojnosti svojih akcij,

•

uporabljenih metodologijah,

•

načinu pridobivanja informacij,

•

načinu sodelovanja z ljudmi (Kokol et al., 2001, str. 3).

Vendar kljub vsemu na nekem višjem hierarhičnem nivoju posedujejo nekaj lastnosti:
•

ljudje morajo z njimi komunicirati preprosto in naravno,

•

biti morajo kompetentni in operirati s splošnim in problemsko usmerjenim znanjem o
svetu, uporabniku in delu, ki ga opravljajo,

•

znati morajo pojasniti svoje akcije,

•

biti morajo adaptivni in se učiti ter izboljševati (Zorman et al., 2003, str. 14).

Gledano z drugega vidika inteligentni sistemi:
•

izražajo adaptivno ciljno usmerjeno obnašanje,

•

se učijo iz izkušenj,

•

uporabljajo velike »količine« znanja,

•

izražajo samozavedanje,

•

komunicirajo z ljudmi z uporabo jezika in govora,

•

tolerirajo napake pri komunikacijah,

•

odgovarjajo v realnem času (Zorman et al., 2003, str. 14).
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4.2 Oblikovanje in metodologije inteligentnih sistemov
Pri oblikovanju inteligentnih sistemov je potrebno upoštevati pet pravil, in sicer:
•

omejena realnost pogojuje oportunistično iskanje,

•

fizični simbolni sistem je potreben in zadosten pogoj za inteligentne akcije,

•

čarobna številka je 70000 +/- 20000,

•

iskanje nadomesti znanje,

•

znanje nadomesti iskanje (Kokol et al., 2001, str. 4).

Po metodologiji lahko inteligentne sisteme v klasičnem smislu razdelimo na:
•

makroskopske,

•

mikroskopske (Kokol et al., 2001, str. 7).

Za makroskopske inteligentne sisteme je značilna velika abstrakcija. Mednje sodijo sistemi
znanja, simbolično strojno učenje, logično sklepanje in programiranje, razpoznavanje
jezikov …
Za mikroskopske inteligentne sisteme pa je značilna nižja abstrakcija in oponašanje
osnovnih bioloških procesov. Mednje sodijo predvsem nevronske mreže in evolucijsko
programiranje (Kokol et al., 2001, str. 7).
Inteligentni sistemi se v glavnem uporabljajo za pomoč pri:
•

odločanju,

•

klasifikaciji,

•

iskanju vzorcev,

•

predikciji,

•

odkrivanju novih znanj,

•

inteligentni analizi podatkov,

•

optimizaciji (Kokol et al., 2001, str. 8).
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Navedene aplikacije se uporabljajo predvsem za področje medicine, financ, vodenja
procesov … Torej so za uporabo tudi na področju zdravstvene nege. Aplikacije
informacijskih sistemov v medicini so razvidne iz tabele 1.
Tabela 1: Aplikacije informacijskih sistemov v medicini.

Vir: Kokol (1999, str. 19).
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Kljub precejšnji zmogljivosti sodobnih sistemov imajo inteligentni sistemi še precej
slabosti.
Njihove največje slabosti so:
neprimernost za uporabo na zelo velikih podatkovnih bazah, saj so še veliko

•

prepočasni in neučinkoviti,
delajo samo na preddefiniranih množicah podatkov, kar omejuje odkrivanje novih

•

znanj, podatki morajo biti skrbno zbrani, brez šuma, po navadi morajo biti popolni
– kar je zelo redko v realnih podatkovnih zbirkah,
po navadi delujejo le na numeričnih in simboličnih podatkih in so neprimerni, če

•

podatkovne zbirke vsebujejo slike, prosto besedilo, kompleksnejše meritve ipd.,
ne znajo se učiti iz več baz hkrati – zlasti, če je sistem heterogen, s čimer so

•

neprimerni za učenje s svetovnega spleta, kar v bistvu predstavlja najvišjo možno
podatkovno zbirko,
po navadi podajo samo predikcijo in ne poznajo optimiziranih odločitev, na primer

•

naučijo se diagnosticirati ali izračunati riziko, ne podajo pa, kako se bolezni in
riziku izogniti, ali kako bolezen, če se pojavi, ozdraviti,
v realnih primerih še niso zadosti zanesljivi (Zorman et al., 2003, str. 16).

•

4.3 Zdravstvena nega in vloga medicinske sestre pri izgradnji in uporabi
inteligentnih sistemov
Zdravniki in ostalo zdravstveno osebje na inteligentne sisteme po navadi gledajo z
določeno mero dvoma in nezaupanja (Molan Štiglic in Kokol, 2003, str. 66).
Kljub tem pa je lahko medicina in prav tako zdravstvena nega umeščena na naslednje
načine:
•

medicinska sestra usklajuje skladnost oziroma neskladnost računalniške odločitve z
dognanji znanosti zdravstvene nege,

•

ustreznim odločitvam daje strokovno razlago na podlagi teoretičnega znanja,

•

išče, formira potrebne baze podatkov za raziskovanje s pomočjo modelov umetne
inteligence,
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•

išče nova znanja kot osnovo novih znanstvenih raziskav (prirejeno po Molan Štiglic
in Kokol, 2003, str. 66).

V zdravstvu je veliko aktivnosti, povezanih s sprejemanjem odločitev. Pogosto pri
sprejemanju le-teh računalnikov in s tem inteligentnih sistemov ne potrebujemo. Vendar
kljub temu obstajajo razlogi za uporabo le-teh pri odločanju, in sicer zaradi:
•

napak v rutinskih primerih,

•

napak v kompleksnih primerih,

•

težkega obvladovanja naraščajoče količine znanja s strokovnega področja,

•

avtomatiziranja sprejemanja odločitev zaradi velikega števila rutinskih odločitev,

•

možnosti povečanja kakovosti zdravstvene nege,

•

možnosti zmanjšanja stroškov zdravstvene nege (prirejeno po Molan Štiglic in
Kokol, 2003, str. 66).

Medicinske sestre se premalo zavedajo različnih vlog, ki so jih sposobne in jih izvajajo v
vsakodnevnem poklicnem življenju (Ovijač, 2002, str. 145).
Uporaba sodobnih informacijskih sistemov omogoča doseči oboje zmanjšati stroške
zdravstvene nege in zvišati kakovost oskrbe pacienta (Ovijač, 2002, str. 144). In kaj je
najpomembnejše, kar trdi Jenkins (2000), da medicinskim sestram ostane več časa za
neposredno delo s pacienti (Ovijač, 2002).

4.4 Umetna inteligenca
McCarthy (1955) je umetno inteligenco (UI, oziroma v angleščini AI – Artificial
Intelligence) opredelil kot področje informatike z interdisciplinarnim značajem. Cilj UI je
razvoj naprav, ki se vedejo, kot da bi razpolagale z inteligenco (Wikipedija, prosta
enciklopedija, 2009).
Umetna inteligenca je prepletena s psihologijo, nevrologijo, matematiko, logiko, filozofijo
in drugimi vedami. Izvorni cilj umetne inteligence je izdelati stroj, ki posnema človeško
razmišljanje. Pri tem so vključena tudi čustva in zavest (Wikipedija, prosta enciklopedija,
2009).
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V Websterjevem slovarju je umetna inteligenca definirana kot sposobnost računalnika ali
računalniškega programa, da oponaša človekove miselne procese, na primer sklepanje in
učenje (Zorman et al., 2003, str. 13).
Umetno inteligenco delimo na močno umetno inteligenco in šibko umetno inteligenco:
•

močna umetna inteligenca – s pravilnimi programi lahko računalnik resnično
misli, programi so torej razlaga človeškega spoznanja,

•

šibka umetna inteligenca – računalnik nam služi kot uporabno orodje, pomaga
nam pri iskanju določenih spoznanj; omogoča preizkušanje teorij, simulacij …
(Zorman et al., 2003, str. 13).

4.4.1 Cilji umetne inteligence
Doyle (1996) je cilje umetne inteligence opredelil kot:
•

ustvariti inteligentni stroj, ne ozirajoč se na dejstvo, ali deluje po enakem principu
kot ljudje,

•

formalizacija znanja in mehanizma sklepanja za splošne in specifične nasvete na
vseh področjih človeškega delovanja,

•

uporaba računalniških modelov za razumevanje psihologije in obnašanja ljudi živali
in umetnih inteligentov,

•

čim bolj poenostaviti delo z računalnikom, tako da se uporabnikom ni potrebno
prilagajati računalniku (Zorman et al., 2003, str. 13).

4.4.2 Področja umetne inteligence
Obstajajo vsaj štiri področja umetne inteligence:
•

vizualna inteligenca (prepoznavanje oblik, obrazov, prstnih odtisov …),

•

govorna inteligenca (prepoznavanje govora, sinteza govora …),

•

manipulativna inteligenca (nadzor gibanja robotske roke, nadzor nožnih
mehanizmov …),
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•

racionalna inteligenca (ekspertni sistemi, podatkovne baze …) (Zorman et al., 2003,
str. 14).

Umetna inteligenca ni nov pojem. Spremenila se je predvsem temeljna filozofija – namesto
posnemati človeško inteligenco ji pomagati, jo podpreti; podobno kot mehanska orodja
povečajo naše fizične zmogljivosti (na primer žerjavi, mikroskopi, daljnogledi), naj bi
inteligentna orodja povečala, razširila in komplementirala naše mentalne zmogljivosti
(Kokol et al., 2001, str. 1).
Z uporabo metod umetne inteligence lahko dosežemo napredek v razumevanju in razvoju
kakovosti, zato jo lahko uporabljamo tudi pri analizi podatkov v zdravstvu.

4.5 Odločitvena drevesa
Značilen predstavnik strojnega učenja so odločitvena drevesa. Učni primeri so
predstavljeni v parih (lastnosti, odločitev).
Odločitvena drevesa iščejo pravila in podrobnosti med že rešenimi primeri, da bi lahko na
osnovi že videnega odločala o novih, še nerešenih primerih. Tako z gradnjo odločitvenih
dreves ne želimo samo zbrati znanje o množici že rešenih primerov, ampak je naš cilj
poiskati bolj splošna pravila, ki bi veljala v čim več primerih. Pri tem se poskušamo držati
tako imenovanega pravila Ockhamove britve, ki pravi: »Izmed vseh rešitev (hipotez), ki so
pravilne, je najboljša tista, ki je najpreprostejša« (Kokol et al., 2001, str. 76).
Dobre strani odločitvenih dreves so:
•

preprosta predstavitev znanja, ki je preprosto razumljiva človeku,

•

preprost in hiter algoritem za gradnjo,

•

uporaba le dela atributov za sprejemanje odločitev,

•

možnost uporabe zgrajenih odločitvenih dreves tudi brez uporabe računalnika (Zorman,
1999, str. 154).

Odločitvena drevesa imajo tudi slabe lastnosti.
Slabe lastnosti so:
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•

občutljivost na napake v podatkih,

•

omejitve pri reševanju kompleksnih problemov (Zorman, 1999, str. 154).

Pri gradnji odločitvenih dreves moramo biti pozorni, da z minimiziranjem odločitvenih
dreves ne bi postala le-ta preveč splošna. Posledica je namreč lahko zmanjšana natančnost
pri uporabi pri običajnih podatkov.

4.5.1 Gradnja odločitvenih dreves
Odločitveno drevo zgradimo s pomočjo učne množice, ki jo sestavljajo učni objekti.
Lastnosti učnih objektov so opisane z množico atributov – lastnosti in izidom, v katerega
sodi (Kokol et al., 2001, str. 75).
Atributi so lahko diskretni ali numerični. Numerični atributi niso pripravni za gradnjo
odločitvenega drevesa, zato jih moramo preslikati v diskretno obliko (Kokol et al., 2001,
str. 75).
Odločitveno drevo je sestavljeno iz:
•

vozlišča,

•

povezave.

Poznamo oziroma ločimo notranja in zunanja vozlišča, ki so med seboj povezana s
povezavami, število povezav pa pomeni število možnih izidov testa.
Vsako notranje vozlišče vsebuje pogoj (split), ki testira vrednost atributov in s tem razdeli
učno množico na manjše množice. Listi (leaves) in terminali (terminal nodes) so zunanja
vozlišča in so označeni z razredi. Vozlišča so med seboj povezana s povezavami. Povezave
so označene z različnimi izidi testov, izvedenih v izvornem vozlišču. Tako je število
povezav, ki izhajajo iz vozlišča, odvisno od števila možnih izidov testa (Kokol et al., 2001,
str. 75).

54

4.5.2 Klestenje odločitvenih dreves
Klestenje odločitvenih dreves je postopek, s katerim ublažimo ali skoraj v celoti
odpravimo posledice prekomernega prilagajanja učnim objektom (Kokol et al., 2001, str.
81). S klestenjem želimo odstraniti nepomembne veje drevesa ter s tem omejiti velikost
drevesa in izboljšati ali ohraniti natančnost klasificiranja.
Ločimo:
•

predhodno klestenje se izvaja med samim postopkom gradnje odločitvenega
drevesa. Na ta način je možno preprečiti gradnjo nepomembnih vej v odločitvenem
drevesu (Kokol et al., 2001, str. 82);

•

naknadno klestenje odločitvenih dreves. Poglavitna lastnost naknadnega klestenja v
primerjavi s predhodnim klestenjem je ta, da delamo z že zgrajenim odločitvenim
drevesom (Kokol et al., 2001, str. 83).

Z uporabo odločitvenih dreves poizkušamo napovedati dogodek v prihodnosti in poiskati
alternativne možnosti za doseganje cilja, ki bodo skrajšale čas, zmanjšale stroške ali celo
omogočile doseganje želenih rezultatov (Zorman, 1999, str. 155).
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5 KAKOVOST V ZDRAVSTVENEM DOMU PTUJ
V zdravstvenem varstvu kot enotnem sistemu imajo posamezni elementi specifično vlogo.
Delitev zdravstvenega varstva na več ravni nekako odgovarja velikosti populacije in
geopolitični strukturi območja, za katerega je organizirano. Vsak nivo ima svoje
odgovornosti za določen obseg dela glede na značilnost zdravstvenih problemov,
označujejo pa ga tudi izvajalci in organizacijske oblike (Premik, 2008, str. 1).
Primarno zdravstveno varstvo je namenjeno posamezniku, družini, lokalni skupnosti in
občini.
Metoda dela na področju primarnega zdravstvenega varstva je aktiven/dispanzerski način,
kar pomeni angažirano, celovito in stalno zdravstveno varstvo posameznika ali skupine z
vidika integrirane (preventivne, kurativne in socialne) medicine. To pomeni epidemiološko
spremljati ter poznati zdravstveno stanje populacije in ukrepati proti najbolj ogrožajočim
oziroma razširjenim dejavnikom tveganja; izvajati zdravstveno vzgojo; organizirati
zgodnje odkrivanje razvojnih anomalij in bolezni ter pravočasno ukrepati; sodelovati z
zdravstvenimi dejavnostmi na različnih ravneh ter za zdravstveno varstvo pomembnimi
lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi institucijami zaradi celovitega zagotavljanja
zdravih pogojev življenja in dela oziroma odpravljanja razmer, ki negativno vplivajo na
zdravstveno stanje prebivalstva (Premik, 2008, str. 1).
V organizaciji zdravstvene dejavnosti je zdravstveni dom temeljni zdravstveni zavod.
Zdravstveni dom je javni zdravstveni zavod, ki opravlja za območje občine zdravstvene
storitve osnovne zdravstvene dejavnosti (Mally, 1993, str. 67).

5.1 Predstavitev Zdravstvenega doma Ptuj
Zdravstveni dom Ptuj (v nadaljevanju ZD Ptuj) v sedanji organiziranosti je bil ustanovljen
za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva, ki obsega preprečevanje bolezni in
poškodb, odkrivanje, diagnostiko, zdravstveno vzgojno delo, zdravljenje in rehabilitacijo
na ambulantni in dispanzerski način. Svojo dejavnost izvaja v poslovnih prostorih ZD Ptuj,
na terenu in na domu pacienta za prebivalce na območju nekdanje občine Ptuj in za druge
ljudi, ki potrebujejo zdravstveno pomoč. ZD Ptuj pri tem ravna enako, ne glede na
narodnost, veroizpoved, raso, spol in drugačnost. ZD Ptuj (skupaj s koncesionarji)
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zagotavlja primarno zdravstveno varstvo za okoli 70.000 prebivalcev. Območje se
razprostira na 645 km2 površine. Organizacijsko je sestavljen iz dveh organizacijskih enot
(OE), in sicer iz:
•

OE Osnovno zdravstveno varstvo,

•

OE Zobozdravstvo.

V organizacijskih enotah so organizirane posamezne službe, kot je razvidno iz slike 15.
V OE Osnovno zdravstveno varstvo (OZV) so organizirane naslednje strokovne službe:
•

Služba zdravstvenega varstva odraslih (SZVO),

•

Služba preventivnega zdravstvenega varstva zaposlenih (SPZVZ),

•

Služba zdravstvenega varstva šolarjev, mladine in študentov (SZVŠMŠ),

•

Služba zdravstvenega varstva žena (SZVŽ),

•

Služba zdravstvenega varstva pljučnih pacientov (SZVPB),

•

Služba nujne medicinske pomoči (SNMP) s prehospitalno enoto (PHE), enoto
dežurne službe (DS) in enoto nujnih reševalnih in sanitetnih prevozov (NRSP),

•

Patronažna služba,

•

Laboratorijska služba,

•

Dispanzer za mentalno zdravje (DMZ).

V sklopu OE OZV deluje tudi zdravstvena vzgoja (program CINDI) in vzgoja za zdravje.
V OE Zobozdravstvo so organizirane:
•

Služba zobozdravstvenega varstva odraslih (SZOBOVO),

•

Služba preventivnega in mladinskega zobozdravstvenega varstva (SPMZOBO),

•

Zobotehnični laboratorij.

V sklopu OE Zobozdravstvo se izvaja tudi zobozdravstvena vzgoja.
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Slika 15: Organigram ZD Ptuj.

Vir: Panikvar Žlahtič in Petek Uhan (2009, str. 35).
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Zdravstveni dom Ptuj opravlja javno službo, ki obsega:
•

spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje,
krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in
rehabilitacijo pacientov in poškodovancev,

•

preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s
programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami,

•

zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,

•

preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo,

•

zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju,

•

patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo pacientov na
domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih,

•

nujno medicinsko pomoč in reševalno službo,

•

zdravstvene preglede športnikov,

•

ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo,

•

diagnostične in terapevtske storitve (Statut ZD Ptuj, 5. člen, 2006).

ZD Ptuj je glavni koordinator na primarnem nivoju za izvajanje nujne medicinske pomoči
in dežurne službe na področju bivše ptujske občine in koordinator v primeru naravnih
nesreč in večjih katastrof (veliko poškodovanih, epidemije, vojna …).
Je edini na področju, ki ga pokriva za izvajanje zdravstveno-vzgojnih delavnic v okviru
programa CINDI. Istočasno je učna baza za študente medicine in študente ter dijake za
področje zdravstvene nege. Dejavnost se izvaja v urejenih prostorih, ki so opremljeni v
skladu s standardi (Petek Uhan, 2004).
Organi zavoda
V skladu z določili statuta ima zavod naslednje organe:
•

svet zavoda,

•

direktorja,

•

strokovni svet,
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•

druge organe oziroma komisije.

V temelju pooblastil statuta ima zavod strokovno posvetovalni organ: kolegij zdravstvene
nege (Petek Uhan in Starović, 2008, str. 13).

5.1.1 Temeljno poslanstvo Zdravstvenega doma Ptuj
Temeljno poslanstvo ZD Ptuj je zagotavljati pacientom, predvsem občanom občin, čim
bolj kakovostno zdravstveno, pa tudi zobozdravstveno oskrbo v primeru poškodb in
bolezni, ter zagotavljanje znanja in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja,
preprečevanje nastanka bolezni in izboljševanja zdravja (Panikvar Žlahtič in Petek Uhan,
2009, str. 30).
Delo v zdravstvenem domu je organizirano tako, da zagotavlja neprekinjeno zdravstveno
varstvo občanom. Medsebojno sodelovanje med zaposlenimi, nadomeščanje in seznanjanje
s problematiko zdravstvenega stanja vodi v kakovostno zagotavljanje zdravstvenega
varstva tudi ob odsotnosti izbranega zdravnika. Preprost dostop do zdravstvenega doma,
poznavanje zdravstvene problematike in medsebojno strokovno sodelovanje so pomembna
konkurenčna prednost zaposlenih. Zdravje je najpomembnejša vrednota ljudi, ne glede na
raso, religijo ali politično prepričanje. Zadovoljstvo pacientov in stalno izboljševanje
kakovosti storitev ZD Ptuj oblikujeta dejavnost izvajanja zdravstvenih storitev (Panikvar
Žlahtič in Petek Uhan, 2009, str. 30).
Pomemben element poslovne politike v zavodu je kakovost. Oceno kakovosti v ZD Ptuj
podajajo:
•

pacienti,

•

ustanovitelji,

•

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS),

•

ostali poslovni partnerji,

•

zaposleni (Panikvar Žlahtič in Petek Uhan, 2009, str. 30).
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5.1.2 Vrednote zaposlenih v Zdravstvenem domu Ptuj
Vrednote zaposlenih v ZD Ptuj so:
•

strokovnost v skladu z uveljavljenimi doktrinami in izobrazbo,

•

medsebojno zaupanje, zanesljivost, upoštevanje in izvajanje dogovorov,

•

natančno izvajanje nalog,

•

realizacija načrta pogodbe z ZZZS,

•

upoštevanje okvira predvidenih stroškov,

•

upoštevanje delovnega časa,

•

stalen osebnostni razvoj zaposlenih,

•

dobro sodelovanje v timu,

•

pozitivno komuniciranje s pacienti in sodelavci,

•

odgovornost do pacientov in sodelavcev,

•

pripadnost zavodu (Panikvar Žlahtič in Petek Uhan, 2009, str. 30).

5.1.3 Načrtovanje v Zdravstvenem domu Ptuj
ZD Ptuj želi ostati najpomembnejša zdravstvena ustanova na primarnem nivoju na
območju občin, na katerih izvaja dejavnost za nudenje zdravstvene oskrbe, za izvajanje
preventivnih dejavnosti, učna baza za srednješolski, visokošolski in univerzitetno
izobražen kader ter aktivni nosilec zdravstvene politike občin ustanoviteljic, koordinator in
organizator nujne medicinske pomoči ter dežurne in mrliško pregledne službe. Načrt
strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja predvideva kontinuirano izpopolnjevanje in
izobraževanje vseh zaposlenih v zdravstvenem domu. Le stalno strokovno izpopolnjevanje
in izobraževanje omogoča kakovostno sledenje stroki. ZD Ptuj si za višjo kakovost storitev
prizadeva pridobiti mnenje pacientov in poslovnih partnerjev s sistematičnim zbiranjem
njihovih pripomb, pohval in pritožb. Na podlagi ugotovitev sporočil uporabnikov se je
izdelala strategija za izboljšanje kakovosti.
ZD Ptuj ima vzpostavljen sistem vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2000.
Kakovost zdravstvenih storitev se zvišuje tudi s stalnim posodabljanjem medicinsko
tehnične opreme. Prav vsak zaposleni v ZD Ptuj mora razumeti in uresničiti svojo osebno
vlogo pri uresničevanju kakovosti. Prizadevamo si, da bi v vseh procesih dela preprečili
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izvore napak, morebitne nastale napake pa bi takoj odstranili. Doseči kakovost pomeni
jasne zahteve, izobraževanje in izpopolnjevanje, pozitiven pristop k delu in njegovemu
načrtovanju. Da bi zagotovili kakovost našim pacientom in poslovnim partnerjem,
sledljivost v poslovanju (dokumentacija, ukrepi, odprava neskladnosti), poenostavitev
poslovanja in zmanjšanje stroškov poslovanja, smo se odločili za uvedbo sistema kakovosti
po mednarodnih standardih ISO 9001:2000, ki ga želimo dopolniti s standardom ISO
9001:2008 (Panikvar Žlahtič in Petek Uhan, 2009, str. 31).

5.2 Osnovne usmeritve na področju kakovosti v Zdravstvenem domu
Ptuj
V ZD Ptuj so opredeljene naslednje usmeritve na področju kakovosti:
•

dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov),

•

dvigovati število opredeljenih pacientov,

•

zmanjševati čakalne dobe,

•

zmanjševati čas čakanja na pregled,

•

zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih,

•

zagotavljati redne in izredne strokovne nadzore,

•

v procese uvajati sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo
ter optimalne stroške poslovanja, zagotavljati redno investicijsko vzdrževanje
(Panikvar Žlahtič in Petek Uhan, 2009, str. 32).

Vsi zaposleni sodelujejo s svojimi idejami v procesu izboljšanja dela, poslovanja in
ustvarjanja kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov.
Razvoj kadrov in izobraževanje na vseh ravneh je temeljni pogoj za uspešno izvajanje
dejavnosti v ZD Ptuj.

5.3 Izvedba projekta ISO 9001:2000
Zakaj in kdaj smo se odločili za izvedbo projekta ISO 9001:2000?
Z razlogom, da bi še naprej uspešno poslovali in da bi bili pacienti z izvajanjem storitev
zadovoljni, so se že leta 2005 začeli pogovori o izvedbi projekta ISO 9001:2000.

62

Konec leta 2006 je bila sprejeta odločitev za izvedbo projekta. Sestavljena je bila projektna
skupina, tim kakovosti direktorja ter določeni skrbniki posameznih procesov. Terminsko so
bile opredeljene vse faze projekta. S posameznimi skrbniki procesov smo se dogovorili za
sodelovanje pri izdelavi dokumentacije. Dokumenti so se sproti, ob nastajanju, predstavili
zaposlenim v zavodu, ki so lahko podali svoje predloge, kakor tudi zunanjim izvajalcem, ki
se vključujejo v delo v ZD Ptuj.
Septembra 2007 je bil v ZD Ptuj izveden seminar za notranjo presojo kakovosti. Novembra
2007 je bil projekt predčasno uspešno zaključen s podeljenim certifikatom ISO 9001:2000
za primarno zdravstveno in zobozdravstveno varstvo; splošno, specialistično in
zdravstveno nego.

5.3.1 Priprava dokumentacije

V ZD Ptuj je bil glede na velikost in vrsto dejavnosti, obseg procesov, izobrazbo in
usposobljenost zaposlenih določen obseg dokumentacije. Izdelan je bil Poslovnik
kakovosti, Priročnik kakovosti, vključno s Pravilniki in Organizacijskimi predpisi ter
Navodila za delo in obrazci. Piramidna struktura dokumentacije sistema vodenja kakovosti
v ZD Ptuj je predstavljena v sliki 16.
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Slika 16: Piramidna struktura dokumentacije sistema kakovosti v ZD Ptuj.

Vir: Panikvar Žlahtič in Petek Uhan (2009, str. 20).

Skupaj je bilo izdelanih 48 dokumentov iz posameznih skupin procesov. Opredeljeni so
bili procesi vodstva, procesi vodenja virov, procesi sistema vodenja kakovosti, procesi
realizacije storitev ter procesi merjenja, analiz in izboljševanja.
Dokumenti, ne glede na to, v kateri nivo dokumentacije sodijo, vsebujejo: naslov
dokumenta, logotip zavoda, številko dokumenta, število strani, izdajo in veljavnost.
V organizacijskih predpisih so opredeljeni vsebina dokumenta, namen uporabe, področje
uporabe, okrajšave in pojmi, osnovni parametri procesa, postopek z diagramom poteka
osnovnih aktivnosti ter z opisom samega postopka, prehodne in končne določbe, izvedbeni
dokumenti, priloge in povezave. Vsak dokument ima določenega skrbnika procesa, nosilca
pooblastil in odgovornosti, opredeljeni so kadrovski, materialni, finančni in informacijski
viri. Določeni so vhodi in izhodi v sam proces in iz njega. Opredeljene so kontrolne točke
ter določeni kazalniki kakovosti.
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Iz samega diagrama poteka osnovnih aktivnost v posameznem procesu je razvidno, katera
aktivnost poteka, kdo so nosilci in izvajalci posamezne aktivnosti, katera dokumentacija je
potrebna za posamezno aktivnost ter katera dokumentacija pri tem nastaja. V vseh
dokumentih je opredeljeno merjenje procesa, arhiviranje dokumentacije in nadzor nad
izvajanjem procesa.
V nekaterih dokumentih (predvsem v organizacijskih predpisih) so priložena navodila za
delo za posamezno področje, ki ga dokument opisuje. Dodani so tudi obrazci, ki se
navezujejo na posamezen dokument.
V procesih vodstva je, poleg vodenja politike kakovosti in notranje organizacije dela,
opredeljena sistemizacija delovnih mest. Procesi vodenja virov zajemajo letni poslovni
načrt, blagajniško poslovanje, disciplinsko in odškodninsko odgovornost, strokovno
izpopolnjevanje, pripravništvo … V procesih sistema vodenja kakovosti so opredeljeni
dokumenti splošnega pomena, obvladovanje računalniških podatkov, arhiviranje … V
procesih realizacije storitev so v največji meri zajeti zdravstveni procesi, ki so opredeljeni
po posameznih strokovnih službah. Mednje prav tako sodijo vrste ukrepov za
preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, reševanje prve kršitve pacientovih
pravic, obvladovanje nadzorno merilnih naprav … Pomembno je, da so v procesih
realizacije storitev zajeti tudi zunanji izvajalci, ki se vključujejo v izvajanje dela v zavodu
(na primer koncesionarji, storitve sterilizacije, čiščenja, pranja in podobno). V zadnji
skupini so opredeljeni procesi merjenja, analiz in izboljševanja, med katere sodijo
ugotavljanje zadovoljstva odjemalcev, notranja presoja kakovosti, interni strokovni nadzor
…
Oblikovali in zapisali smo torej številne procese, ki se izvajajo v ZD Ptuj, kot jih
prikazujejo slike 17, 18 in 19. Iz navedenih slik so razvidni posamezni procesi na nivoju
zavoda ter v posameznih organizacijskih enotah oziroma strokovnih službah. Iz
navedenega je prav tako razvidno, da je v procese zajeta tudi zdravstvena nega.
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Slika 17: Povezave skupin procesov sistema kakovosti v ZD Ptuj.

Vir: Panikvar Žlahtič in Petek Uhan (2009, str. 15).
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Slika 18: Procesi realizacije storitev sistema kakovosti v organizacijski enoti osnovno
zdravstveno varstvo ZD Ptuj.

Vir: Panikvar Žlahtič in Petek Uhan (2009, str. 36).
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Slika 19: Procesi realizacije storitev sistema kakovosti v organizacijski enoti
zobozdravstvo ZD Ptuj.

Vir: Panikvar Žlahtič in Petek Uhan (2009, str. 36).
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5.4 Ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov v Zdravstvenem domu Ptuj
Med procese merjenja, analiz in izboljševanja sodi tudi ugotavljanje zadovoljstva
odjemalcev. V ZD Ptuj je v okviru procesov merjenja, analiz in izboljševanja izdelan
organizacijski predpis (OP 6 821 01) Ugotavljanje zadovoljstva odjemalcev in zaposlenih.
Namen tega organizacijskega predpisa je opredeliti proces ugotavljanja zadovoljstva
odjemalcev (pacienti, naročniki in plačnik storitev – ZZZS) in zaposlenih v ZD Ptuj.
Določa način ugotavljanja zadovoljstva, opredeljuje področja anketiranja in način izbora
anketirancev. Organizacijski predpis ima opredeljene osnovne parametre procesa, ki so
opredeljeni v tabeli 2.

Tabela 2: Osnovni parametri procesa ugotavljanja zadovoljstva odjemalcev v ZD
Ptuj.

Vir: Feguš in Panikvar Žlahtič (2008, str. 5).
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Ocena zadovoljstva pacientov je kazalnik kakovosti v posamezni strokovni službi. Za vsak
kazalnik kakovosti se opredelijo letni cilji. Cilji morajo biti merljivi. Diagram poteka
osnovnih aktivnosti prikazuje tabela 3.
Tabela 3: Diagram poteka ugotavljanja zadovoljstva odjemalcev v ZD Ptuj.

Vir: Feguš in Panikvar Žlahtič (2008, str. 6).
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V diagramu poteka osnovnih aktivnosti so opredeljeni nosilci oziroma izvajalci posamezne
aktivnosti, aktivnosti same ter dokumentacija, ki pri posamezni aktivnosti vstopa in tudi
nastaja. Organizacijski predpis natančno opredeljuje posamezno aktivnost. Direktor ali od
njega pooblaščena oseba (pomočnik direktorja) vsako leto v sodelovanju s timom
kakovosti direktorja določi področja, ki bodo zajeta v anketiranje. Ta področja so:
•

odjemalci (pacienti, naročniki storitev, plačnik storitev ZZZS),

•

zaposleni.

Anketiranje se izvaja s pomočjo anketnih listov, ki se anketirancem posredujejo po interni
pošti, pošti ali osebno. Vsebina anketnih listov se praviloma ne spreminja, da se zagotovi
primerljivost podatkov med različnimi leti. Vsako morebitno spremembo ali dopolnitev
anketnega lista vnaprej odobri direktor.
Anketiranje posamezne skupine se izvaja v enakem času: zaposleni v prvi polovici leta,
pacienti, naročniki storitev in plačnika storitev ZZZS pa v drugi polovici leta.
Pri izboru časa anketiranja je potrebno paziti na to, da so razmere »normalne« (da ni v
obdobju takoj po plači, da ni v obdobju epidemij, da ni v decembru, da ni vremenskih
neprilik, da ni v času letnih dopustov …).
Zadovoljstvo odjemalcev in zaposlenih se ugotavlja enkrat letno. Mesec in dneve
anketiranja določi direktor v sodelovanju s pomočnikom direktorja in strokovnim vodjem.
Z anketiranjem pacientov se poleg spola, starosti, izobrazbe ugotavlja, zakaj so pacienti
izbrali ambulanto, kako so zadovoljni z odnosom in delom medicinskih sester in
zdravnikov. Zanima nas, kaj mislijo o opremljenosti prostorov, opremi, času čakanja …
Anketne liste se posredujejo odjemalcem in zaposlenim, skupaj z ustreznim spremnim
dopisom oziroma navodilom za izpolnjevanje. V čakalnicah oziroma skupnem prostoru
službe se namestijo skrinjice, kamor lahko pacienti in zaposleni oddajo izpolnjene anketne
liste. Naročnikom storitev in plačniku storitev – ZZZS se anketni listi posredujejo po pošti.
Ob preteku zadnjega dneva anketiranja se organizira pobiranje izpolnjenih anketnih listov,
ki se arhivirajo na določenem mestu in za določeno obdobje.
Zbrane anketne liste se ustrezno obdelajo (preštejejo, izračunajo …), naredi pa se tudi
primerjava rezultatov z rezultati predhodnih let. Za nastale rezultate se poskušajo najti
razlogi, ki so del analize. Na osnovi izdelanih analiz direktor na timu kakovosti direktorja
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predstavi rezultate ankete in po potrebi izvaja preventivne ukrepe za odpravo
nezadovoljstva.
Rezultate ankete člani tima kakovosti predstavijo tudi svojim sodelavcem. Omenjeni
rezultati se predstavijo tudi v internih informacijah (intranet zavoda) ter zunanjim
presojevalcem sistema vodenja kakovosti v okviru letnih presoj.
Merjenje procesa se izvaja enkrat letno po zaključenem anketiranju. Na osnovi doseženih
rezultatov se po potrebi izvajajo ustrezni ukrepi (korektivni, preventivni), za katere se
odločimo tudi v primeru odstopanja od načrtovane realizacije ciljev za kazalnike
kakovosti.
Ankete nam pokažejo, kje smo. Rezultati nam dajejo možnosti za izboljšave. Podobno
razmišlja tudi Lešnik Hren (2007, str. 216), saj pravi, da nam anketa o zadovoljstvu
uporabnikov daje vpogled v mišljenje naših pacientov.
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6 METODOLOGIJA RAZISKOVANJA
6.1 Namen
Predstaviti sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2000 v
Zdravstvenem domu Ptuj, prikazati pomen ugotavljanja zadovoljstva pacientov v
Zdravstvenem domu Ptuj in predstaviti uporabo inteligentne analize pri ugotavljanju
zadovoljstva pacientov.

6. 2 Cilji

•

Ugotoviti, kakšen sistem vodenja kakovosti je razvit v ZD Ptuj,

•

ugotoviti pomembnost uvedbe standarda ISO 9001:2000 v ZD Ptuj,

•

ugotoviti, kako je v sistem vodenja kakovosti v ZD Ptuj zajeta zdravstvena nega,

•

predstaviti

organizacijski

predpis

z

opredeljenim

procesom

ugotavljanja

zadovoljstva odjemalcev (pacienti, naročniki storitev) v ZD Ptuj,
•

ugotoviti, na kakšen način se pridobivajo informacije o izkušnjah pacientov v ZD
Ptuj,

•

izdelava in prikaz analize podatkov zadovoljstva pacientov s pomočjo inteligentnih
sistemov,

•

izpostaviti pomembnost pridobljenih informacij o zadovoljstvu pacientov,

•

opredeliti morebitne preventivne in/ali korektivne ukrepe na osnovi dobljene
inteligentne analize podatkov.

6.3 Raziskovalni vprašanji

•

Ali je inteligentna analiza primerno orodje za analizo podatkov o zadovoljstvu
pacientov?

•

Ali je anketiranje pacientov primerno orodje za izboljševanje sistema kakovosti?
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6.4 Hipoteza

V magistrskem delu preverjamo sledečo hipotezo:
•

Odnos zdravstvenega osebja do pacientov je

najpomembnejši dejavnik pri

ugotavljanju pacientovega zadovoljstva.

6.5 Metodologija raziskovanja
V magistrskem delu smo uporabili kvantitativno metodologijo. Izdelali smo primerjavo
razpoložljivih podatkov, pridobljenih z anketiranjem pacientov v Zdravstvenem domu Ptuj
v letu 2007 in 2008. V raziskavo smo zajeli podatke, ki so bili v Zdravstvenem domu Ptuj
pridobljeni na osnovi razdeljenih anonimnih anketnih vprašalnikov zaprtega tipa, ki se
uporabljajo v Zdravstvenem domu Ptuj v skladu s Poslovnikom kakovosti. Analiza
podatkov je izvedena z ustreznimi programskimi orodji. Uporabili smo program SPSS, s
pomočjo katerega smo izvedli statistično analizo podatkov (deskriptivna analiza, χ2 test, ttest, ANOVA), program Weka 3.4, s pomočjo katerega smo analizirali podatkovno bazo s
pomočjo odločitvenih dreves, ter program Excel, ki smo ga uporabili za grafični prikaz
podatkov.

6.6 Raziskovalno okolje
Anketiranje uporabnikov se vsako leto izvaja v vseh strokovnih službah ZD Ptuj. Za
potrebe magistrskega dela smo raziskavo izvedli na osnovi podatkov, pridobljenih z
anketiranjem o ugotavljanju zadovoljstva uporabnikov storitev v ZD Ptuj v letu 2007 in
2008. Podatki, ki smo jih zajeli v raziskavi, so bili v navedenem obdobju zbrani v Službi
zdravstvenega varstva odraslih (SZVO), Službi zdravstvenega varstva žena (SZVŽ), Službi
zdravstvenega varstva šolarjev, mladine in študentov (SZVŠMŠ), Službi zdravstvenega
varstva pljučnih pacientov (SZVPB), Službi nujne medicinske pomoči (SNMP) in
Organizacijski enoti Zobozdravstvo (OE ZOBO). Laboratorijske službe, Patronažne službe
in Službe preventivnega zdravstvenega varstva odraslih v raziskavo nismo zajeli, ker se v
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vseh službah ne uporablja enoten anketni vprašalnik, zato rezultatov ne bi bilo možno
primerjati.

6.7 Raziskovalni vzorec
Za potrebe magistrskega dela je v letu 2007 skupaj zajetih 350 anketirancev, prav toliko pa
tudi v letu 2008. V letu 2007 smo dobili vrnjenih 270 anketnih vprašalnikov, v letu 2008
pa 235 anketnih vprašalnikov, upoštevajoč, da vsi anketiranci na vsa vprašanja v
posameznih primerih niso odgovorili.

6.8 Predpostavke in omejitve raziskave
Podatki, ki smo jih analizirali in primerjali, so pridobljeni na že obstoječem anketnem
vprašalniku. Vzorec velja le za Zdravstveni dom Ptuj. Podatki veljajo za Zdravstveni dom
Ptuj in jih ni mogoče primerjati z zdravstvenimi domovi v Sloveniji. Zaradi
neprimerljivosti anketnih vprašalnikov (specifičnosti dela) v raziskavo nismo zajeli vseh
služb v zavodu. Podatke smo uporabili za izboljševanje sistema vodenja kakovosti na
osnovi standarda ISO 9001:2000 v Zdravstvenem domu Ptuj.
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6.9 Rezultati raziskave
Od 350 razdeljenih anketnih vprašalnikov je bilo v letu 2007 vrnjenih 270 anketnih
vprašalnikov ali 77,14 %, v letu 2008 pa je vprašalnike vrnilo 235 anketirancev ali 67,14
%. Odzivnost anketirancev je bila torej v letu 2008 za 10 % manjša kot v letu 2007.

Graf 1: Primerjava anketirancev po spolu v letu 2007 in 2008.

V letu 2007 je anketne vprašalnike oddalo 196 žensk (72,59 %) in 74 moških (27,41 %),
medtem ko je v letu 2008 anketne vprašalnike oddalo manj anketirancev kot v letu 2007, in
sicer 169 žensk (71,91 %) in 66 moških (28,08 %).
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Graf 2: Primerjava starostnih skupin anketirancev v letu 2007 in 2008.

Po starostni strukturi so bili anketiranci razdeljeni v 3 starostne skupine. Prva starostna
skupina v starosti do 35 let, druga starostna skupina v starosti od 36 do 55 let in tretja
starostna skupina v starosti 56 let in več.
V letu 2007 je bilo v prvi starostni skupini 98 anketirancev (36,29 %), v drugi starostni
skupini 114 anketirancev (42,22 %) in v tretji starostni skupini 58 (21,48 %).
V letu 2008 je bilo v prvi starostni skupini 82 anketirancev (34,89 %), v drugi starostni
skupini 100 anketirancev (42,55 %) in v tretji starostni skupini 53 anketirancev (22,55 %).
Ugotavljamo, da je bilo v letu 2007 in tudi v letu 2008 največ anketirancev v drugi
starostni skupini, kot je razvidno iz grafa 2. Najmanj anketirancev je bilo leta 2007 in 2008
v tretji starostni skupini, to je v starosti 56 let in več.
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Graf 3: Izobrazbena struktura anketirancev v letu 2007 in 2008.

V letu 2007 je imelo največ anketirancev srednješolsko izobrazbo, teh je bilo 112 (41,48
%). Sledita poklicna šola in končana osnovna šola. Najmanj je bilo anketirancev z visoko
šolo, in sicer le 7 (2,59 %).
V letu 2008 so ugotovitve podobne. Največ anketirancev je imelo prav tako kot v letu 2007
srednješolsko izobrazbo, teh je bilo 85 (36,17 %). Najmanj pa jih je bilo s končano
osnovno šolo, in sicer le 6 (2,55 %).
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Tabela 4: Razlog za izbiro ambulante v letu 2007, prikazan v odstotkih.
Frekvenca
Veljaven

Odstotek

Veljavni

Kumulativni

odstotek

odstotek

IMEL SEM DOBRE
IZKUŠNJE Z
ZDRAVLJENJEM V TEJ

156

57,8

58,6

58,6

32

11,9

12,0

70,7

26

9,6

9,8

80,5

44

16,3

16,5

97,0

8

3,0

3,0

100,0

266

98,5

100,0

4

1,5

270

100,0

AMBULANTI
SORODNIK ALI
ZNANEC JE IMEL
DOBRE IZKUŠNJE Z
ZDRAVLJENJEM V
AMBULANTI
KER JO OBISKUJEJO
TUDI DRUGI ČLANI
MOJE DRUŽINE
KER JE NAJBLIŽJE
MOJEMU DOMU
KER JE NAJBLIŽJE
MOJEMU
DELOVNEMU MESTU
Skupaj
Manjkajoč

Skupaj

sistem

V letu 2007 se je več kot polovica ali 58,6 % anketirancev odločilo za izbor ambulante
zaradi dobrih izkušenj z zdravljenjem v tej ambulanti, na drugem mestu je pomembna
bližina bivanja, in sicer v 16,5 %. Najmanj pomembna, in sicer le v 3 %, je bližina
ambulante delovnemu mestu anketirancev.
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Tabela 5: Razlog za izbiro ambulante v letu 2008, prikazan v odstotkih.

Frekvenca

Odstotek

Veljavni odstotek

Kumulativni
odstotek

Veljaven

IMEL SEM DOBRE
IZKUŠNJE Z

133

56.6

57.1

57.1

38

16.2

16.3

73.4

24

10.2

10.3

83.7

33

14.0

14.2

97.9

5

2.1

2.1

100.0

233

99.1

100.0

2

.9

ZDRAVLJENJEM V TEJ
AMBULANTI
SORODNIK ALI
ZNANEC JE IMEL
DOBRE IZKUŠNJE Z
ZDRAVLJENJEM V
AMBULANTI
KER JO OBISKUJEJO
TUDI DRUGI ČLANI
MOJE DRUŽINE
KER JE NAJBLIŽJE
MOJEMU DOMU
KER JE NAJBLIŽJE
MOJEMU DELOVNEMU
MESTU
Skupaj
Manjkajoč sistem
Skupaj

100.0

Rezultat se tudi v letu 2008 ni bistveno spremenil, saj se je iz istega razloga, torej dobrih
izkušenj v tej ambulanti, odločilo za izbor ambulante 57,1 % anketirancev. V letu 2008 je
bilo v 16,3 % pomembno mnenje sorodnika ali znanca o dobri izkušnji z zdravljenjem v tej
ambulanti. Tudi v letu 2008 bližina ambulante delovnemu mestu anketirancev ni
bistvenega pomena, saj so se za ta odgovor odločili le v 2,1 %.
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Tabela 6: Povprečne ocene vprašanj o dostopnost do ambulante in primernost
parkirnega prostora, primernosti stavbe in okolice.
Opisna statistika
Aritmeti-

Standard-

Minimalna

Maksimalna

čna

ni

N

vrednost

vrednost

sredina

odklon

269

1

5

3,62

1,315

270

1

5

4,17

,881

STAVBA, PRIMERNA?

269

1

5

4,17

,817

Veljaven N (glede na seznam)

267

ALI STA DOSTOP DO
AMBULANTE IN PARKIRNI
PROSTOR PRIMERNA?
ALI JE STAVBA, V KATERI JE
AMBULANTA, PRIMERNA?
ALI JE OKOLICA, V KATERI JE

Dostop do ambulante in primernost parkirnega prostora, kot ga prikazuje tabela 6, je bil v
letu 2007 ocenjen s povprečno oceno PV = 3,62; SD = 1,315 (PV= povprečna vrednost;
SD = standardni odklon). Stavbo, v kateri je ambulanta, so anketiranci ocenili s povprečno
oceno PV = 4,17; SD = 0,881. Prav tako znaša povprečna ocena za okolico stavbe, v kateri
je ambulanta PV = 4,17; SD = 0,817.
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Tabela 7: Povprečne ocene vprašanj o dostopnost do ambulante in primernost
parkirnega prostora, primernosti stavbe in okolice stavbe v letu 2008.

Opisna statistika
AritMinimalna Maksimalna metična

ALI STA DOSTOP DO AMBULANTE IN

Standardni

N

vrednost

vrednost

sredina

odklon

234

1

5

3.74

1.224

235

1

5

4.17

.920

234

1

5

4.10

.881

PARKIRNI PROSTOR PRIMERNA?

ALI JE STAVBA, V KATERI JE
AMBULANTA, PRIMERNA?

ALI JE OKOLICA, V KATERI JE STAVBA,
PRIMERNA?
Veljaven N (glede na seznam)

225

V letu 2008 je bila povprečna ocena za dostop do ambulante in primernost parkirnega
prostora PV = 3,74; SD = 1,224, kar je sicer malo višje kot v letu 2007, vendar bistvenega
odstopanja ni opaziti. Navedene ocene predstavljajo najnižje ocene vprašanj, ki jih je bilo
možno oceniti od 1 do 5. Predvidevamo, da so anketiranci slabo oceno namenili dostopu
do ambulante in primernosti parkirnega prostora, ker je parkirni prostor potrebno plačati,
kar pa vzbuja nejevoljo v primeru, da je na obisk v ambulanti potrebno počakati.

82

Graf 4: Ocena dostopa do ambulante in parkirnega prostora v posameznih službah v
letu 2007 in 2008.

Pri primerjavi ocene dostopa do ambulante in parkirnega prostora ugotavljamo, da so v letu
2007 in 2008 anketiranci najboljše ocenili dostop do Službe nujne medicinske pomoči
(SNMP), in sicer v letu 2007 s povprečno oceno 3,8 od možne ocene 5, ter v letu 2008 še
nekoliko višje, z oceno 4,7 od možne ocene 5. Navedeno je z vidika izvajanja dejavnosti
bistvenega pomena, saj zagotavlja nemoten dostop v primeru nujnih stanj. Najmanj so bili
z oceno dostopa do ambulante in parkirnega prostora zadovoljni anketiranci v Službi
zdravstvenega varstva pljučnih pacientov. Povprečna ocena je v letu 2007 znašala 3,2 od
možne ocene 5, v letu 2008 pa se prav tako ni bistveno spremenila.
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Tabela 8: Korelacijska analiza med odvisnimi in neodvisnimi spremenljivkami v letu 2007.
1
1 – STAROST

2 – ALI STA DOSTOP DO AMBULANTE IN
PARKIRNI PROSTOR PRIMERNA?
3 – ALI JE STAVBA, V KATERI JE AMBULANTA,
PRIMERNA?
4 – ALI JE OKOLICA, V KATERI JE STAVBA,
PRIMERNA?
5 – ALI JE UREJENOST ČAKALNICE PRIMERNA?

6 – ALI SO INFORMACIJE V STAVBI (NAPISI,
OZNAKE, OGLASNE DESKE …) PRIMERNE?
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7 – ALI SO PROSTORI DOVOLJ SODOBNO
OPREMLJENI?
8 – ALI ZLAHKA DOBITE TELEFONSKO ZVEZO Z
AMBULANTO?
9 – ALI STE IMELI TEŽAVE Z NAROČANJEM?

10 – ALI STE PRIŠLI NA VRSTO TAKO, KOT VAM
JE USTREZALO?
11 – ALI STE BILI ZADOVOLJNI Z OBISKOM PRI
ZDRAVNIKU?
12 – ALI STE BILI ZADOVOLJNI Z DELOM IN
ODNOSOM MEDICINSKE SESTRE?
13 – ALI JE BIL ČAS PREGLEDA PRI ZDRAVNIKU
ZADOVOLJIV ZA VAŠE POTREBE?

Pearsonova
korelacija
Sig.(2-stranska)
Pearsonova
korelacija
Sig.(2-stranska)
Pearsonova
korelacija
Sig.(2-stranska)
Pearsonova
korelacija
Sig.(2-stranska)
Pearsonova
korelacija
Sig.(2-stranska)
Pearsonova
korelacija
Sig.(2-stranska)
Pearsonova
korelacija
Sig.(2-stranska)
Pearsonova
korelacija
Sig.(2-stranska)
Pearsonova
korelacija
Sig.(2-stranska)
Pearsonova
korelacija
Sig.(2-stranska)
Pearsonova
korelacija
Sig.(2-stranska)
Pearsonova
korelacija
Sig.(2-stranska)
Pearsonova
korelacija
Sig.(2-stranska)

1
,087

2

3

4

5

,087

-,074

-,056

-,014

,157

,228

,358

,822

1

,327(**)

,319(**)

,000

,000

1

,682(**)

,157
-,074

,327(**)

,228

,000

-,056

,319(**)

,682(**)

6

7

8

9

10

11

12

13

,134(*)

,027

,079

,093

,027

,654

,198

,127

,149(*)

,203(**)

,201(**)

,172(**)

,014

,001

,001

,005

,164(**)

,213(**)

,289(**)

,165(**)

,007

,000

,000

,007

,077

,203(**)

,236(**)

,208(**)

,279(**)

,209

,001

,000

,001

,447(**)

,333(**)

,539(**)

,000

,247(**)

,208(**)

,195(**)

,137(*)

,113

,129(*)

,000

,000

,000

,000

,000

,001

,001

,024

,063

,034

1

,518(**)

,343(**)

,487(**)

,264(**)

,113

,147(*)

,182(**)

,136(*)

,195(**)

,358

,000

,000

-,014

,164(**)

,447(**)

,518(**)

,822

,007

,000

,000

,134(*)

,213(**)

,333(**)

,343(**)

,000

,000

,000

,000

,063

,016

,003

,026

,001

1

,399(**)

,525(**)

,259(**)

,197(**)

,108

,143(*)

,162(**)

,141(*)

,000

,000

,000

,001

,077

,019

,008

,020

1

,444(**)

,310(**)

,291(**)

,257(**)

,294(**)

,218(**)

,281(**)

,399(**)

,027

,000

,000

,000

,000

,027

,289(**)

,539(**)

,487(**)

,525(**)

,444(**)

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

1

,215(**)

,156(*)

,224(**)

,168(**)

,181(**)

,185(**)

,654

,000

,000

,000

,000

,000

,079

,165(**)

,247(**)

,264(**)

,259(**)

,310(**)

,198

,007

,000

,000

,000

,000

,000

,093

,077

,208(**)

,113

,197(**)

,291(**)

,156(*)

,215(**)

,000

,010

,000

,006

,003

,002

1

,453(**)

,287(**)

,317(**)

,204(**)

,336(**)

,453(**)

,127

,209

,001

,063

,001

,000

,010

,000

,149(*)

,203(**)

,195(**)

,147(*)

,108

,257(**)

,224(**)

,287(**)

,000

,000

,000

,001

,000

1

,416(**)

,487(**)

,438(**)

,360(**)

,416(**)

,014

,001

,001

,016

,077

,000

,000

,000

,000

,203(**)

,236(**)

,137(*)

,182(**)

,143(*)

,294(**)

,168(**)

,317(**)

,487(**)

,000

,000

,000

,000

1

,551(**)

,425(**)

,467(**)

,551(**)

,000

,000

,000

1

,626(**)

,717(**)

,001

,000

,024

,003

,019

,000

,006

,000

,000

,000

,201(**)

,208(**)

,113

,136(*)

,162(**)

,218(**)

,181(**)

,204(**)

,438(**)

,425(**)

,626(**)

,001

,001

,063

,026

,008

,000

,003

,001

,000

,000

,000

,172(**)

,279(**)

,129(*)

,195(**)

,141(*)

,281(**)

,185(**)

,336(**)

,360(**)

,467(**)

,717(**)

,566(**)

,005

,000

,034

,001

,020

,000

,002

,000

,000

,000

,000

,000

(**p= 0.01, *p= 0.05)
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,000

,000

1

,566(**)
,000
1

Tabela 9: Korelacijska analiza med odvisnimi in neodvisnimi spremenljivkami v letu 2008.
1 – STAROST
2 – ALI STA DOSTOP DO AMBULANTE IN
PARKIRNI PROSTOR PRIMERNA?
3 – ALI JE STAVBA, V KATERI JE
AMBULANTA, PRIMERNA?
4 – ALI JE OKOLICA, V KATERI JE STAVBA,
PRIMERNA?
5 – ALI JE UREJENOST ČAKALNICE
PRIMERNA?
6 – ALI SO INFORMACIJE V STAVBI (NAPISI,
OZNAKE, OGLASNE DESKE …) PRIMERNE?
7 – ALI SO PROSTORI DOVOLJ SODOBNO
OPREMLJENI?
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8 – ALI ZLAHKA DOBITE TELEFONSKO
ZVEZO Z AMBULANTO?
9 – ALI STE IMELI TEŽAVE Z NAROČANJEM?
10 – ALI STE PRIŠLI NA VRSTO TAKO, KOT
VAM JE USTREZALO?
11 – ALI STE BILI ZADOVOLJNI Z OBISKOM
PRI ZDRAVNIKU?
12 – ALI STE BILI ZADOVOLJNI Z DELOM IN
ODNOSOM MEDICINSKE SESTRE?
13 – ALI JE BIL ČAS PREGLEDA PRI
ZDRAVNIKU ZADOVOLJIV ZA VAŠE
POTREBE?

Pearsonova
korelacija
Sig.(2stranska)
Pearsonova
korelacija
Sig.(2stranska)
Pearsonova
korelacija
Sig.(2stranska)
Pearsonova
korelacija
Sig.(2stranska)
Pearsonova
korelacija
Sig.(2stranska)
Pearsonova
korelacija
Sig.(2stranska)
Pearsonova
korelacija
Sig.(2stranska)
Pearsonova
korelacija
Sig.(2stranska)
Pearsonova
korelacija
Sig.(2stranska)
Pearsonova
korelacija
Sig.(2stranska)
Pearsonova
korelacija
Sig.(2stranska)
Pearsonova
korelacija
Sig.(2stranska)
Pearsonova
korelacija
Sig.(2stranska)

1
1

2
.144*

3
-.006

4
-.020

5
-.054

6
.092

7
.036

8
.008

9
-.069

10
.079

11
.025

12

13

.223**

.117

.144*

.028
1

.929
.349**

.756
.316**

.413
.295**

.160
.291**

.579
.311**

.902
.191**

.296
.235**

.229
.222**

.702
.246**

.001
.221**

.073
.283**

.028
-.006

.349**

.000
1

.000
.619**

.000
.608**

.000
.567**

.000
.644**

.004
.183**

.000
.242**

.001
.190**

.000
.310**

.001
.277**

.000
.338**

.929
-.020

.000
.316**

.619**

.000
1

.000
.525**

.000
.453**

.000
.558**

.005
.076

.000
.110

.004
.103

.000
.166*

.000
.103

.000
.193**

.756
-.054

.000
.295**

.000
.608**

.525**

.000
1

.000
.578**

.000
.650**

.251
.185**

.096
.202**

.118
.140*

.011
.244**

.114
.232**

.003
.220**

.413
.092

.000
.291**

.000
.567**

.000
.453**

.578**

.000
1

.000
.649**

.005
.316**

.002
.245**

.032
.226**

.000
.325**

.000
.345**

.001
.311**

.160
.036

.000
.311**

.000
.644**

.000
.558**

.000
.650**

.649**

.000
1

.000
.180**

.000
.197**

.001
.285**

.000
.373**

.000
.270**

.000
.319**

.579
.008

.000
.191**

.000
.183**

.000
.076

.000
.185**

.000
.316**

.180**

.006
1

.003
.414**

.000
.321**

.000
.320**

.000
.314**

.000
.398**

.902
-.069

.004
.235**

.005
.242**

.251
.110

.005
.202**

.000
.245**

.006
.197**

.414**

.000
1

.000
.357**

.000
.390**

.000
.410**

.000
.380**

.296
.079

.000
.222**

.000
.190**

.096
.103

.002
.140*

.000
.226**

.003
.285**

.000
.321**

.357**

.000
1

.000
.495**

.000
.378**

.000
.555**

.229
.025

.001
.246**

.004
.310**

.118
.166*

.032
.244**

.001
.325**

.000
.373**

.000
.320**

.000
.390**

.495**

.000
1

.000
.428**

.000
.675**

.702
.223**

.000
.221**

.000
.277**

.011
.103

.000
.232**

.000
.345**

.000
.270**

.000
.314**

.000
.410**

.000
.378**

.428**

.000
1

.000
.542**

.001
.117

.001
.283**

.000
.338**

.114
.193**

.000
.220**

.000
.311**

.000
.319**

.000
.398**

.000
.380**

.000
.555**

.000
.675**

.542**

.000
1

.073

.000

.000

.003

.001

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

(**p= 0.01, *p= 0.05)
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Če pogledamo korelacije med posameznimi spremenljivkami, lahko ugotovimo, da so
anketiranci, ki so v letu 2007 izrazili zelo dobro oceno z dostopom do ambulante in
primernostjo parkirnega prostora, bili zadovoljni tudi s stavbo, v kateri se nahaja
ambulanta (r = 0,327**; p = 0,000), najmanj pa je na njihovo oceno vplivala možnost
naročanja (r = 0,77; p = 0,209), čeprav tega statistično ne moremo potrditi (tabela 8).
V letu 2008 je na odločitev o dostopnosti do ambulante prav tako vplivala tudi stavba, v
kateri se nahaja ambulanta (r = 0,349**; p = 0,000), najmanjši vpliv na odločitev pa ima
starost anketirancev (r = 0,144*; p = 0,28), kot prikazuje tabela 9.
Tabela 10: Primerjava povprečne ocene vprašanj o dostopnost do ambulante in
primernost parkirnega prostora, primernosti stavbe in okolice stavbe v letu 2007
glede na spol anketirancev.
Skupinska statistika
Aritmetična

Standardni

Aritmetičn

sredina

odklon

a sredina
standardne

SPOL

N

napake

ŽENSKI

195

3,69

1,315

,094

MOŠKI

74

3,43

1,304

,152

196

4,16

,917

,066

MOŠKI

74

4,22

,781

,091

ŽENSKI

195

4,21

,801

,057

MOŠKI

74

4,08

,856

,100

ALI STA DOSTOP DO
AMBULANTE IN PARKIRNI
PROSTOR PRIMERNA?

ALI JE STAVBA, V KATERI

ŽENSKI

JE AMBULANTA,
PRIMERNA?

ALI JE OKOLICA, V KATERI
JE STAVBA, PRIMERNA?
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V letu 2007 so dostop do ambulante in parkirni prostor višje ocenile ženske kot moški.
Povprečna ocena žensk je znašala PV = 3,69; SD = 1,315, povprečna ocena moških pa PV
= 3,43; SD = 1,304.
Stavbo, v kateri je ambulanta, so v letu 2007 boljše ocenili moški, in sicer s povprečno
oceno PV = 4,22; SD = 0,781. Ženske so stavbi, v kateri je ambulanta, namenile povprečno
oceno PV = 4,16; SD = 0,917.
Ocene za okolico stavbe so bile v letu 2007 pri ženskah višje kot pri moških, saj povprečna
ocena žensk znaša PV = 4,21; SD = 0,801, moških pa PV = 4,08; SD = 0,856.
Tabela 11: Primerjava povprečne ocene vprašanj o dostopnost do ambulante in
primernost parkirnega prostora, primernosti stavbe in okolice stavbe v letu 2008
glede na spol anketirancev.
Skupinska statistika
Aritmetična

Standardni

Aritmetična

sredina

odklon

sredina
standardne

SPOL

N

napake

ALI STA DOSTOP DO

ŽENSKI

169

3.77

1.239

.095

AMBULANTE IN PARKIRNI

MOŠKI

65

3.66

1.189

.148

ALI JE STAVBA, V KATERI JE

ŽENSKI

169

4.15

.932

.072

AMBULANTA, PRIMERNA?

MOŠKI

66

4.23

.891

.110

ALI JE OKOLICA, V KATERI JE

ŽENSKI

168

4.11

.858

.066

STAVBA, PRIMERNA?

MOŠKI

66

4.06

.943

.116

PROSTOR PRIMERNA?

V letu 2008 so dostop do ambulante in parkirni prostor višje ocenile ženske kot moški.
Povprečna ocena žensk je znašala PV = 3,77; SD = 1,239, povprečna ocena moških pa PV
= 3,66; SD = 1,189.
Stavbo, v kateri je ambulanta, so v letu 2008 boljše ocenili moški, in sicer s povprečno
oceno PV = 4,23; SD = 0,891. Ženske so stavbi, v kateri je ambulanta, namenile povprečno
oceno PV = 4,15; SD = 0,932. Ocene za okolico stavbe so bile v letu 2008 pri ženskah
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višje kot pri moških, saj povprečna ocena žensk znaša PV = 4,11; SD = 0,858, moških pa
PV = 4,06; SD = 0,943.
Če spremenljivke iz tabele 10 in tabele 11 po posameznih letih primerjamo po spolu,
ugotovimo, da so pri oceni dostopa do ambulante v obeh letih bolj kritični moški kot
ženske (2007: m – PV = 3,43; ž – PV = 3,69; 2008: m – PV 3,66; ž – PV – 3,77). Stavbo
so v obeh letih boljše ocenili moški (2007: m – PV = 4,22; ž – PV = 4,16; 2008: m – PV
4,23; ž – PV = 4,15). Okolici stavbe pa so ženske v obeh letih podale višjo oceni (2007: m
– PV = 4,08; ž – PV = 4,21; 2008: m – PV 4,06; ž – PV – 4,11).
Navedenih ugotovitev v letu 2007 in 2008 statistično ne moremo potrditi, kot je razvidno
iz navedenih tabel.
Tabela 12: Primerjava povprečne ocene vprašanj o urejenosti čakalnice, informacijah
in sodobni opremljenosti prostorov letu 2007 glede na spol anketirancev.
Skupinska statistika
Aritmetična

Standardni

Aritmetična

sredina

odklon

sredina
standardne

ALI JE UREJENOST

SPOL

N

napake

ŽENSKI

196

4,26

,784

,056

MOŠKI

74

4,11

,900

,105

ŽENSKI

196

4,32

,825

,059

MOŠKI

74

4,26

,812

,094

ŽENSKI

196

4,04

,925

,066

MOŠKI

74

3,91

,863

,100

ČAKALNICE PRIMERNA?

ALI SO INFORMACIJE V
STAVBI (NAPISI, OZNAKE,
OGLASNE DESKE …)
PRIMERNE?

ALI SO PROSTORI DOVOLJ
SODOBNO OPREMLJENI?
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V letu 2007 so ženske namenile urejenosti čakalnice povprečno oceno PV = 4,26; SD =
0,784, medtem ko so moški urejenosti čakalnice namenili povprečno oceno PV = 4,11; SD
= 0,900.
Tudi z informacijami v stavbi so ženske v letu 2007 bolj zadovoljne kot moški. Povprečna
ocena žensk o informacijah v stavbi znaša PV = 4,32; SD = 0,825. Prav tako so pri sodobni
opremljenosti prostorov moški bolj kritični kot ženske, saj so opremljenosti prostorov
namenili povprečno oceno PV = 3,91; SD = 0,863 in je nižja od povprečne ocene žensk, ki
znaša PV = 4,04; SD = 0,925.
Tabela 13: Primerjava povprečne ocene vprašanj o urejenosti čakalnice, informacijah
in sodobni opremljenosti prostorov letu 2008 glede na spol anketirancev.
Skupinska statistika
Aritmetična

Standardni

Aritmetična

sredina

odklon

sredina
standardne

SPOL

N

napake

ALI JE UREJENOST ČAKALNICE

ŽENSKI

169

4.18

.941

.072

PRIMERNA?

MOŠKI

66

4.15

1.026

.126

ALI SO INFORMACIJE V STAVBI

ŽENSKI

169

4.29

.797

.061

(NAPISI, OZNAKE …)

MOŠKI

65

4.25

.791

.098

ALI SO PROSTORI DOVOLJ

ŽENSKI

169

4.05

.901

.069

SODOBNO OPREMLJENI?

MOŠKI

66

3.77

1.148

.141

PRIMERNE?

V letu 2008 so ženske namenile urejenosti čakalnice višjo povprečno oceno kot moški, saj
znaša povprečna ocena PV = 4,18; SD = 0,941, povprečna ocena moških za urejenost
čakalnice znaša PV = 4,15; SD = 1,026.
Tudi z informacijami v stavbi so ženske v letu 2008 bolj zadovoljne kot moški. Povprečna
ocena žensk o informacijah v stavbi v letu 2008 znaša PV = 4,29; SD = 0,797. Pri sodobni
opremljenosti prostorov so moški v letu 2008, prav tako kot v letu 2007, bolj kritični kot
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ženske, saj so opremljenosti prostorov namenili povprečno oceno PV = 3,77; SD = 1,148
in je nižja od povprečne ocene žensk, ki znaša PV = 4,05; SD = 0,901.
Ocena o primernosti informacij v stavbi se me letoma 2007 in 2008 ni bistveno spremenila.
V letu 2007 je bila povprečna ocena PV= 4,30; SD = 0,821 in v letu 2008 PV = 4,28; SD =
0,794.
Nekoliko nižjo oceno v primerjavi z ostalimi vprašanji so anketiranci namenili dovolj
sodobno opremljenim prostorom. Ocena je v letu 2007 znašala PV = 4,0; SD = 0,908 v letu
2008 pa PV = 3,97; SD = 0,982. Navedena ocena je druga najnižja ocena vseh vprašanj, ki
jih je bil možno oceniti z oceno od 1 do 5.
Za navedene spremenljivke (mnenje o urejenosti čakalnice, sodobni opremljenosti
prostorov in primernosti informacij v stavbi) nas je zanimala primerjava med povprečnimi
ocenami dveh skupin (ločili smo jih po spolu), kar smo preverili tudi s pomočjo T-testa,
kot prikazujejo tabele 12, 13 in 14.
Zanimiva je ugotovitev, da so ženske z urejenostjo čakalnice v letu 2007 in 2008 bolj
zadovoljne kot moški, čeprav so bile v letu 2007 bolj zadovoljne kot v letu 2008 v
nasprotju z moškimi, ki so boljšo oceno o urejenosti čakalnice podali v letu 2008 v
primerjavi z letom 2007 (2007: m – PV = 4,11; ž – PV = 4,26; 2008: m – PV 4,15; ž – PV
– 4,18).
Z informacijami v stavbi so v obeh letih bolj zadovoljne ženske kot moški, čeprav so oboji
v letu 2008 manj zadovoljni kot v letu 2007 (2007: m – PV = 4,26; ž – PV = 4,32; 2008: m
– PV 4,25; ž – PV – 4,29).
S sodobno opremljenostjo prostorov so v letu 2007 in 2008 bolj zadovoljne ženske (2007:
m – PV = 3,91; ž – PV = 4,04; 2008: m – PV 3,77; ž – PV – 4,05).
V letu 2008 se je ocena žensk minimalno zvišala, medtem ko so moški na splošno z oceno
prostorov bistveno manj zadovoljni kot ženske. Vzorčni podatki torej kažejo na statistično
neznačilne razlike, razen pri opremljenosti prostorov, kjer se ocena med moškimi in
ženskami v letu 2008 najbolj razlikuje, kar sicer ni možno statistično potrditi, vendar je
zelo blizu temu (p = 0,005).
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Tabela 14. Primerjava med povprečnimi ocenami dveh skupin (ločenih po spolu) za navedene spremenljivke (mnenje o urejenosti
čakalnice, sodobni opremljenosti prostorov in primernosti informacij v stavbi) v letu 2008, izvedena s pomočjo T-testa.

Levenov test za
enakost varianc

t-test za enakost aritmetične sredine
95 % interval zaupanja
diference
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ALI JE UREJENOST
ČAKALNICE
PRIMERNA?

Enake variance
predvidene

ALI SO INFORMACIJE V
STAVBI (NAPISI,
OZNAKE, OGLASNE
DESKE …) PRIMERNE?

Enake variance
predvidene

ALI SO PROSTORI
DOVOLJ SODOBNO
OPREMLJENI?

Enake variance
predvidene

Diferenca
aritmetične
sredine

Diferenca
standardne
napake

Spodnji

Zgornji

F

signifikanca

t

df

.320

.572

.186

233

.853

.026

.140

-.250

.302

.179

110.055

.859

.026

.146

-.263

.315

.377

232

.706

.044

.116

-.185

.273

.378

116.961

.706

.044

.116

-.185

.273

1.979

233

.049

.281

.142

.001

.560

1.783

97.906

.078

.281

.157

-.032

.593

Enake variance niso
predvidene
.153

.696

Enake variance niso
predvidene

Enake variance niso
predvidene

Signifikanca
(2-stranska)

7.997

.005
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Tabela 15: Ravnanje zdravstvenega osebja z zaupnimi podatki v letu 2007 glede na
spol anketirancev.
Število
ALI JE ZDRAVSTVENO OSEBJE ZAUPNO
RAVNALO Z VAŠIMI OSEBNIMI PODATKI?

SPOL

Skupaj

DA

NE

DA

ŽENSKI

171

25

196

MOŠKI

73

1

74

244

26

270

Skupaj
Hi-kvadrat test

Asimptomatska

Natančna

Natančna

signifikanca

signifikanca

signifikanca

df

(2-stranska)

(2-stranska)

(1-stranska)

8,028(b)

1

,005

Korekcija zveznosti

6,771

1

,009

Verjetnostno razmerje

10,886

1

,001

Vrednost
Pearsonov hi-kvadrat

Fisherjev eksaktni preizkus
N veljavnih primerov

,002

,002

270

a) Izračunano le za tabelo 2x2; b) 0 celic (,0 %) ima pričakovano število manjše od 5. Minimalno pričakovano število je
7,13.

Kljub povprečno dobrim ocenam nas je presenetil podatek, da zdravstveno osebje po
ocenah anketirancev v letu 2007 v 10,65 % ni zaupno ravnalo z osebnimi podatki. Od tega
se je ugotovitev pojavila v 10,24 % pri ženskah in v 0,41 % pri moških.
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Graf 5: Prikaz zaupnega ravnanja zdravstvenega osebja z osebnimi podatki
anketirancev po posameznih službah v ZD Ptuj v letu 2007.

Zanimalo nas je, v kateri strokovni službi prihaja do navedenega odstopanja. Izstopajoč
podatek se je pojavil pri Službi zdravstvenega varstva žena, kjer je kar 50 % anketirank
odgovorilo nikalno, kar je prikazano v grafu 5.
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Slika 21: Odločitveno drevo v povezavi z vprašanjem o zaupnem ravnanju
zdravstvenega osebja z osebnimi podatki pacientov.

Navedeno ugotovitev smo analizirali tudi s pomočjo odločitvenega drevesa (slika 21) in
ugotovili, da na odločitev pri odgovoru na vprašanje XI., ki se glasi »Ali je zdravstveno
osebje zaupno ravnalo z vašimi osebnimi podatki?«, vpliva vprašanje II., torej starost
anketirank. Starost anketirank je v povezavi z vprašanjem VIII., v katerem nas zanima
urejenost čakalnice. Ugotovimo lahko, da so tiste anketiranke, ki so zelo dobro ocenile
urejenost čakalnice, izrazile večje nezadovoljstvo z zaupnim ravnanjem z osebnimi
podatki.
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Slika 22: Opredelitev zanesljivosti odločitvenega drevesa v sliki 21 z natančnostjo
klasifikacije 91,11 %.

Odločitveno drevo v sliki 21 smo opredelili z 91,11-odstotno natančnostjo klasifikacije,
kot prikazuje slika 22.
Prav tako se na vprašanje II. navezuje vprašanje XV., v katerem nas zanima, koliko časa so
anketiranci čakali na pregled. Ugotovimo lahko, da so večje nezaupanje zdravstvenega
osebja izrazile anketiranke v starostni skupini do 35 let in istočasno tiste, ki so na pregled
čakale od 16 do 30 minut ter z oceno dobro ocenile, da lahko dobijo telefonsko zvezo z
ambulanto. Prav tako lahko ugotovimo, da so večje nezaupanje zdravstvenega osebja z
ravnanjem z osebnimi podatki izrazile anketiranke v starostni skupini do 35 let in istočasno
tiste, ki so na pregled čakale do 15 minut ter zadovoljstvo z obiskom pri zdravniku ocenile
zelo dobro.
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Tabela 16: Ravnanje zdravstvenega osebja z zaupnimi podatki v letu 2008 glede na
spol anketirancev.
Število
ALI JE ZDRAVSTVENO OSEBJE
ZAUPNO RAVNALO Z VAŠIMI OSEBNIMI PODATKI?

SPOL

DA

NE

Skupaj

ŽENSKI

168

1

169

MOŠKI

66

0

66

234

1

235

Skupaj

Hi-kvadrat test
Asimptomatska

Natančna

Natančna

signifikanca

signifikanca

signifikanca

df

(2-stranska)

(2-stranska)

(1-stranska)

1.000

.719

1.000

.719

1.000

.719

Vrednost

Pearsonov hi-kvadrat

.392a

1

.531

Korekcija zveznosti

.000

1

1.000

Verjetnostno razmerje

.661

1

.416

Fisherjev eksaktni
preizkus
N veljavnih primerov

235

2 celici (50,0 %) imata pričakovano število manjše od 5. Minimalno pričakovano število je,28.
b. Izračunano le za tabelo 2x2.

Bistveno boljše rezultate o ravnanju zdravstvenega osebja z osebnimi podatki anketirancev
smo ugotovili v letu 2008, ko je negativen odgovor podala le ena pacientka od 234
anketiranih, kar predstavlja le 0,5 % anketirancev.
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Tabela 17: Naročanje anketirancev na pregled po telefonu v letu 2007 glede na
izobrazbo.
ALI STE SE NAROČILI NA PREGLED
PO TELEFONU?

IZOBRAZBA

DA

NE

Skupaj

4

5

9

21

22

43

21

41

62

SREDNJA ŠOLA

57

55

112

VIŠJA ŠOLA

8

4

12

VISOKA ŠOLA

4

3

7

FAKULTETA

12

13

25

127

143

270

NEDOKONČANA
OSNOVNA ŠOLA
KONČANA
OSNOVNA ŠOLA
POKLICNA ŠOLA (2-3
LETNA)

Skupaj

Hi-kvadrat test
Asimptomatska
Vrednost

df

signifikanca (2-stranska)

Pearsonov hi-kvadrat

7,215(a)

6

,301

Verjetnostno razmerje

7,333

6

,291

N veljavnih primerov

270

a. 4 celice (28,6 %) imajo pričakovano število manjše od 5. Minimalno pričakovano število je 3,29.

V letu 2007 se je na pregled po telefonu naročalo manj anketirancev (143 – 52,96 %) kot v
letu 2008, ko se jih je naročalo 127 (34,29 %).
V največji meri so se naročali na pregled anketiranci s srednješolsko izobrazbo (44,88 %),
sledijo anketiranci s poklicno in osnovno šolo (16,5 %), najmanj pa so se naročali najnižje
izobraženi anketiranci (3,14 %). Največje odstopanje znotraj posamezne skupine je opaziti
med anketiranci s poklicno šolo, saj so se le-ti v 95,2 % manj naročali kot naročali.
Nasproten je rezultat pri anketirancih z višjo šolo, saj so se le-ti naročali enkrat več kot ne.
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Tabela 18: Naročanje anketirancev na pregled po telefonu v letu 2008 glede na
izobrazbo.
Število
ALI STE SE NAROČILI NA PREGLED
PO TELEFONU?

IZOBRAZBA

DA

NE

Skupaj

3

3

6

23

19

44

27

16

43

SREDNJA ŠOLA

41

44

85

VIŠJA ŠOLA

22

6

28

VISOKA ŠOLA

10

2

12

FAKULTETA

12

4

17

138

94

235

NEDOKONČANA
OSNOVNA ŠOLA
KONČANA OSNOVNA
ŠOLA
POKLICNA ŠOLA
(2-3 LETNA)

Skupaj

Hi-kvadrat test
Asimptomatska

Natančna

signifikanca

signifikanca

df

(2-stranska)

(2-stranska)

Vrednost

Pearsonov hi-kvadrat

22.842a

12

.029

.b

Korekcija zveznosti

22.914

12

.028

.b

Verjetnostno razmerje
Fisherjev eksaktni

.b

.b

235

preizkus
a. 10 celic (47,6 %) ima pričakovano število manjše od 5. Minimalno pričakovano število je,08.
b. Ni možno izračunati zaradi pomanjkanja spomina.

Tudi v letu 2008 so se v največji meri naročali na pregled anketiranci s srednješolsko
izobrazbo (29,7 %), čeprav je bilo tistih, ki se s srednješolsko izobrazbo niso naročali, več,
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kot tistih, ki so se naročali. Razmerje se je v prid naročanju po telefonu v letu 2008 močno
povečalo pri anketirancih z višjo šolo.

Tabela 19: Naročanje anketirancev na pregled po telefonu v letu 2007 glede na
starost.
Število
ALI STE SE NAROČILI NA
PREGLED PO TELEFONU?

STAROST

DA

NE

Skupaj

DO 35 LET

42

56

98

OD 36 DO 55 LET

49

65

114

56 LET IN VEČ

36

22

58

127

143

270

Skupaj
Hi-kvadrat test

Asimptomatska
signifikanca
Vrednost

df

(2-stranska)

Pearsonov hi-kvadrat

6,700(a)

2

,035

Verjetnostno razmerje

6,724

2

,035

N veljavnih primerov

270

a 0 celic (,0 %) ima pričakovano število manjše od 5. Minimalno pričakovano število je 27,28.

V letu 2007 so se glede na starost največ naročali na pregled anketiranci v starostni skupini
od 36 do 55 let starosti (38,58 %), sledijo jim anketiranci v starostni skupini do 35 let
starosti (33,07 %), na zadnjem mestu pa so anketiranci v najstarejši starostni skupini, in
sicer od 56 let in več (28,34 %).
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Tabela 20: Naročanje anketirancev na pregled po telefonu v letu 2008 glede na
starost.
Število
ALI STE SE NAROČILI NA PREGLED PO
TELEFONU?

STAROST

DA

NE

Skupaj

DO 35 LET

2

46

34

82

OD 36 DO 55 LET

1

56

43

100

56 LET IN VEČ

0

36

17

53

3

138

94

235

Skupaj

Hi-kvadrat test
Asimptomatska

Natančna

signifikanca

signifikanca

df

(2-stranska)

(2-stranska)

Vrednost

Pearsonov hi-kvadrat

3.692a

4

.449

.479

Verjetnostno razmerje

4.210

4

.378

.488

Fisherjev eksaktni preizkus

3.316

N veljavnih primerov

.502

235

a. 3 celice (33,3 %) imajo pričakovano število manjše od 5. Minimalno pričakovano število je,68.

Prav tako so se v letu 2008 najmanj naročali na pregled po telefonu anketiranci v
najstarejši starostni skupini, medtem ko je zaporedje ostalih skupin v letu 2008 ostalo
nespremenjeno.
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Tabela 21: Naročanje anketirancev na pregled po telefonu v letu 2007 glede na spol.
Število
ALI STE SE NAROČILI NA PREGLED PO
TELEFONU?

SPOL

Skupaj

DA

NE

DA

ŽENSKI

96

100

196

MOŠKI

31

43

74

127

143

270

Skupaj

Hi-kvadrat test
Asimptomatska

Natančna

Natančna

signifikanca

signifikanca

signifikanca

df

(2-stranska)

(2-stranska)

(1-stranska)

1,083(b)

1

,298

Korekcija zveznosti

,817

1

,366

Verjetnostno razmerje

1,088

1

,297
,339

,183

Vrednost
Pearsonov hi-kvadrat

Fisherjev eksaktni
preizkus
N veljavnih primerov

270

a Izračunano le za tabelo 2x2.
b 0 celic (0 %) ima pričakovano število manjše od 5. Minimalno pričakovano število je 34,81.

Tabela 22: Naročanje anketirancev na pregled po telefonu v letu 2008 glede na spol.
Število
ALI STE SE NAROČILI NA PREGLED PO TELEFONU?

SPOL

Skupaj

DA

NE

Skupaj

ŽENSKI

3

108

58

169

MOŠKI

0

30

36

66

3

138

94

235
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Hi-kvadrat test
Asimptomatska

Natančna

signifikanca

signifikanca

df

(2-stranska)

(2-stranska)

Vrednost

Pearsonov hi-kvadrat

8.777a

2

.012

.014

Verjetnostno razmerje

9.441

2

.009

.010

Fisherjev eksaktni preizkus

8.098

N veljavnih primerov

.013

235

a. 2 celici (33,3 %) imata pričakovano število manjše od 5. Minimalno pričakovano število je,84.

Ugotavljamo, da se je na pregled po telefonu v letu 2007 in 2008 naročilo več žensk kot
moških. V letu 2007 so se ženske naročale v 75,59 %. Delež se je v letu 2008 še nekoliko
zvišal, saj so se naročale v 78,26 %, kar pomeni, da se ženske naročajo na pregled po
telefonu več kot moški.
Tabela 23: Povprečne ocene vprašanj o telefonski zvezi, težavah z naročanjem in
čakalno vrsto v letu 2007.
Opisna statistika
Minimalna

Maksimalna

Aritmetična

Standardni

N

vrednost

vrednost

sredina

odklon

269

1

5

4,11

1,029

270

1

5

4,60

,864

270

1

5

4,00

1,061

ALI ZLAHKA DOBITE
TELEFONSKO ZVEZO Z
AMBULANTO?
ALI STE IMELI TEŽAVE
Z NAROČANJEM?
ALI STE PRIŠLI NA
VRSTO TAKO, KOT
VAM JE USTREZALO?
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Tabela 24: Povprečne ocene vprašanj o telefonski zvezi, težavah z naročanjem in
čakalno vrsto v letu 2008.
Opisna statistika

Minimalna

Maksimalna

Aritmetična

Standardni

N

vrednost

vrednost

sredina

odklon

231

1

5

4.16

.944

232

1

5

4.66

.864

234

1

5

4.09

.989

ALI ZLAHKA DOBITE
TELEFONSKO ZVEZO Z
AMBULANTO?

ALI STE IMELI TEŽAVE
Z NAROČANJEM?

ALI STE PRIŠLI NA
VRSTO TAKO, KOT VAM
JE USTREZALO?

Dosegljivost ambulante po telefonu v letu 2007 in 2008 ni predstavljala večjega problema,
vendar je bila v letu 2008 (PV = 4,16; SD = 0,944) boljša od leta 2007 (PV = 4,11; SD
1,029). Prav tako sta povprečni oceni o težavah z naročanjem in zadovoljstvo s čakalno
vrsto v letu 2008 nekoliko višji od leta 2007.
Tabela 25: Čas čakanja na pregled v letu 2007.

Frekvenca
Veljaven

DO 15 MINUT
OD 16 DO 30
MINUT
OD 31 DO 60
MINUT
VEČ KOT 61
MINUT
Skupaj

Odstotek

Veljavni

Kumulativni

odstotek

odstotek

84

31,1

31,1

31,1

115

42,6

42,6

73,7

51

18,9

18,9

92,6

20

7,4

7,4

100,0

270

100,0

100,0
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V letu 2007 so anketiranci v 42,6 % čakali na pregled od 16 do 30 minut, sledi čakanje na
pregled do 15 minut v 31,1 %, več kot 61 minut pa je čakalo na pregled le 7,4 %
anketirancev.

Tabela 26: Čas čakanja na pregled v letu 2008.

Frekvenca

Veljaven

Veljavni

Kumulativni

odstotek

odstotek

DO 15 MINUT

84

35.7

36.1

36.1

OD 16 DO 30 MINUT

78

33.2

33.5

69.5

OD 31 DO 60 MINUT

56

23.8

24.0

93.6

VEČ KOT 61 MINUT

15

6.4

6.4

100.0

Skupaj

233

99.1

100.0

2

.9

235

100.0

Manjkajoč sistem
Skupaj

Odstotek

V letu 2008 se je čas čakanja na pregled še izboljšal, saj je na prvem mestu čas čakanja na
pregled do 15 minut. Predpostavljamo, da se čas čakanja na pregled znižuje glede na
zviševanje odstotka naročanja pacientov na pregled.
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Slika 23: Odločitveno drevo v povezavi z vprašanjem o težavah z naročanjem v letu
2007.

Ali so imeli anketiranci v letu 2007 težave z naročanjem, smo poskušali ugotoviti s
pomočjo odločitvenega drevesa (slika 23). Ugotavljamo, da na vprašanje XIV., ki zajema
težave z naročanjem, vpliva vprašanje XVII., v katerem je opredeljeno zadovoljstvo z
obiskom pri zdravniku. Anketiranci, ki so z oceno 4 ocenili zadovoljstvo z obiskom pri
zdravniku, so istočasno največkrat zelo dobro ocenili delo in odnos medicinske sestre. Prav
tako na vprašanje XVII. istočasno vpliva zadovoljiv čas pregleda pri zdravniku, saj so
anketiranci, ki so čas pregleda ocenili zelo dobro, menili, da zlahka dobijo telefonsko
zvezo, kar so opredelili z oceno 4. Na navedeno vpliva tudi vprašanje VIII., ki zajema
urejenost čakalnice.
Vpliv na mnenje o težavah z naročanjem ima torej zadovoljstvo z obiskom pri zdravniku,
razpoložljiv čas, odnos in delo medicinske sestre in urejenost čakalnice.
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Slika 24: Opredelitev zanesljivosti odločitvenega drevesa v sliki 23 z natančnostjo
klasifikacije 74,81 %.

Odločitveno drevo v sliki 23 smo opredelili s 74,01 odstotno natančnostjo klasifikacije, kot
prikazuje slika 24.
Slika 25: Odločitveno drevo v povezavi z vprašanjem o težavah z naročanjem v letu
2008.
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Podobne rezultate s pomočjo odločitvenih dreves (slika 25) smo dobili pri ugotavljanju
težav z naročanjem v letu 2008. Tudi v tem primeru nam odločitveno drevo prikazuje, da
na oceno težav z naročanjem vpliva vprašanje XVIII. in istočasno vprašanje XVII.
Navedeno pomeni, da anketiranci, ki so menili, da niso imeli težav z naročanjem, istočasno
zelo dobro ocenjujejo zadovoljstvo z delom in odnosom medicinske sestre in zadovoljstvo
z obiskom pri zdravniku.

Slika 26: Opredelitev zanesljivosti odločitvenega drevesa v sliki 25 z natančnostjo
klasifikacije 82,12 %.

Odločitveno drevo v sliki 25 smo opredelili z 82,12-odstotno natančnostjo klasifikacije,
kot prikazuje slika 26.
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Tabela 27: Povprečne ocene vprašanj o zadovoljstvu z obiskom pri zdravniku, z
delom in odnosom medicinske sestre in časom pregleda pri zdravniku v letu 2007.
Opisna statistika
Minimalna

Maksimalna

Aritmetična

Standardni

N

vrednost

vrednost

sredina

odklon

270

1

5

4,57

,805

270

1

5

4,69

,656

270

1

5

4,55

,754

ALI STE BILI ZADOVOLJNI
Z OBISKOM PRI
ZDRAVNIKU?
ALI STE BILI ZADOVOLJNI
Z DELOM IN ODNOSOM
MEDICINSKE SESTRE?
ALI JE BIL ČAS PREGLEDA
PRI ZDRAVNIKU
ZADOVOLJIV ZA VAŠE
POTREBE?
Veljaven N (glede na seznam)

267

Anketiranci so najvišjo povprečno oceno vprašanj, ki jih je bilo možno oceniti z oceno od
1 do 5, v letu 2007 in 2008 namenili zadovoljstvu z delom in odnosom medicinske sestre.
Visoko oceno pa so namenili tudi zadovoljstvu z obiskom pri zdravniku. V letu 2007 je
povprečna ocena zadovoljstva z delom medicinske sestre znašala PV = 4,69; SD = 0,656.
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Tabela 28: Povprečne ocene vprašanj o zadovoljstvu z obiskom pri zdravniku, z
delom in odnosom medicinske sestre in časom pregleda pri zdravniku v letu 2008.
Opisna statistika

Minimalna

ALI STE BILI ZADOVOLJNI Z

Maksimalna Aritmetična Standardni

N

vrednost

vrednost

sredina

odklon

234

1

5

4.67

.608

235

1

5

4.77

.574

234

1

5

4.62

.652

OBISKOM PRI ZDRAVNIKU?
ALI STE BILI ZADOVOLJNI Z
DELOM IN ODNOSOM
MEDICINSKE SESTRE?
ALI JE BIL ČAS PREGLEDA PRI
ZDRAVNIKU ZADOVOLJIV ZA
VAŠE POTREBE?
Veljaven N (glede na seznam)

225

Povprečna ocena zadovoljstva z delom medicinske sestre se je v letu 2008 še povečala ter
znaša PV = 4,77; SD = 0, 574.
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Tabela 29: Primerjava povprečnih ocen vprašanj o zadovoljstvu z obiskom pri
zdravniku, z delom in odnosom medicinske sestre in časom pregleda pri zdravniku v
letu 2007 po spolu.
Skupinska statistika
Aritmetična

Standardni

Aritmetična

sredina

odklon

sredina
standardne

SPOL

N

napake

ALI STE BILI
ZADOVOLJNI Z
OBISKOM PRI

ŽENSKI

196

4,57

,841

,060

MOŠKI

74

4,57

,704

,082

ŽENSKI

196

4,75

,594

,042

MOŠKI

74

4,53

,780

,091

ŽENSKI

196

4,58

,764

,055

MOŠKI

74

4,49

,726

,084

ZDRAVNIKU?
ALI STE BILI
ZADOVOLJNI Z DELOM
IN ODNOSOM
MEDICINSKE SESTRE?
ALI JE BIL ČAS
PREGLEDA PRI
ZDRAVNIKU
ZADOVOLJIV ZA VAŠE
POTREBE?

Iz tabele 29 ugotavljamo, da so večje zadovoljstvo z delom in odnosom medicinske sestre
v letu 2007 izrazile ženske, kar lahko statistično potrdimo s T-testom, kot je razvidno v
tabeli 31 (p = 0,001).
Čas pregleda pri zdravniku je bil v letu 2007 ocenjen s povprečno oceno PV = 4,55; SD =
0,754. Ženske so bile s časom obiska pri zdravniku bolj zadovoljne kot moški, kar
prikazuje tabela 29, čeprav s T-testom tega statistično nismo potrdili (p = 0,886).
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Tabela 30: Primerjava povprečnih ocen vprašanj o zadovoljstvu z obiskom pri
zdravniku, z delom in odnosom medicinske sestre in časom pregleda pri zdravniku v
letu 2008 po spolu.
Skupinska statistika
Aritmetična

Standardni

Aritmetična

sredina

odklon

sredina
standardne

SPOL

N

napake

ALI STE BILI ZADOVOLJNI

ŽENSKI

168

4.70

.617

.048

Z OBISKOM PRI

MOŠKI

66

4.59

.581

.072

ALI STE BILI ZADOVOLJNI

ŽENSKI

169

4.76

.590

.045

Z DELOM IN ODNOSOM

MOŠKI

66

4.80

.533

.066

ALI JE BIL ČAS PREGLEDA

ŽENSKI

168

4.63

.681

.053

PRI ZDRAVNIKU

MOŠKI

66

4.61

.579

.071

ZDRAVNIKU?

MEDICINSKE SESTRE?

ZADOVOLJIV ZA VAŠE
POTREBE?

Ocena se je spremenila v letu 2008, ko so večje zadovoljstvo z delom in odnosom
medicinske sestre izrazili moški anketiranci, česar pa statistično ne moremo potrditi.
Čeprav v ocenah ni bistvenih razlik, so bile tudi v letu 2008 s časom pregleda pri
zdravniku bolj zadovoljne ženske kot moški, kar prikazuje tabela 30, vendar tudi tega
statistično ne moremo potrditi (p = 0,402).
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Tabela 31: Primerjava med povprečnimi ocenami dveh skupin (ločenih po spolu) za navedene spremenljivke (mnenje o z obiskom pri
zdravniku, delom in odnosom medicinske sestre in časom pregleda pri zdravniku) v letu 2007, izvedena s pomočjo T-testa.
Independent Samples Test
Levenov test za enakost
varianc

ALI STE BILI
ZADOVOLJNI Z
OBISKOM PRI
ZDRAVNIKU?

Enake variance
predvidene
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Enake variance
predvidene

signifikanca

t

df

Spodnji

Zgornji

Spodnji

Zgornji

Spodnji

Zgornji

Spodnji

Zgornji

Spodnji

,804

,371

,035

268

,972

,004

,110

-,213

,220

,038

155,996

,970

,004

,102

-,197

,204

2,515

268

,013

,223

,089

,048

,398

2,227

106,503

,028

,223

,100

,024

,421

,875

268

,382

,090

,103

-,112

,293

,896

137,789

,372

,090

,101

-,109

,289

11,532

,001

Enake variance
niso predvidene
ALI JE BIL ČAS
PREGLEDA PRI
ZDRAVNIKU
ZADOVOLJIV ZA
VAŠE POTREBE?

Enake variance
predvidene
Enake variance
niso predvidene

95 % interval
zaupanja diference

F

Enake variance
niso predvidene
ALI STE BILI
ZADOVOLJNI Z
DELOM IN
ODNOSOM
MEDICINSKE
SESTRE?

t-test za enakost aritmetične sredine
Signifikanca
Diferenca
Diferenca
(2-stranska)
aritmetične
standardne
sredine
napake

,021

,886
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Da so večje zadovoljstvo z delom in odnosom medicinske sestre v letu 2007 izrazile
ženske (p = 0,001), lahko statistično potrdimo s T-testom, kot je razvidno v tabeli 31.

Tabela 32: Vpliv starosti anketirancev v letu 2007 na mnenje o zadovoljstvu z
obiskom pri zdravniku, delom in odnosom medicinske sestre, izvedeno z ANOVA.

ANOVA
Vsota

ALI STE BILI

Med

ZADOVOLJNI Z

skupinami

Kvadrat

Signifikanca

kvadratov

df

sredine

F

7,612

2

3,806

6,101

,003

166,551

267

,624

174,163

269

5,573

2

2,787

6,746

,001

110,293

267

,413

115,867

269

OBISKOM PRI
ZDRAVNIKU?
Znotraj
skupin
Skupaj

ALI STE BILI
ZADOVOLJNI Z

Med

DELOM IN

skupinami

ODNOSOM
MEDICINSKE
SESTRE?
Znotraj
skupin
Skupaj

Prav tako ima na oceno zadovoljstva z delom in odnosom medicinskih sester v letu 2007 in
2008 vpliv starost, kar smo ugotovili s testom ANOVA (2007: p = 0,001; 2008: p = 0,003)
v tabeli 32 in tabeli 33, kar lahko statistično potrdimo. Z največjo povprečno oceno so delo
in odnos medicinske sestre v letu 2007 ocenili najstarejši anketiranci v starosti 56 let in
več, in sicer PV = 4,83; SD = 0,464, na drugem mestu so anketiranci v starosti od 26 do 55

113

let PV = 4, 78; SD = 0,545, najnižjo oceno pa so podali najmlajši anketiranci v starosti do
35 let, in sicer PV = 4,50; SD = 0,815.
Povprečna ocena zadovoljstva z obiskom pri zdravniku, ki je v letu 2007 znašala PV =
4,57; SD = 0,805, se je v letu 2008 zvišala in znaša PV = 4,67; SD = 0,608. V povprečni
oceni med moškimi in ženskami v letu 2007 razlik nismo ugotovili, v letu 2008 pa so bile z
obiskom pri zdravniku ženske bolj zadovoljne kot moški, čeprav tudi tega statistično ne
moremo potrditi.
Prav tako ima na oceno zadovoljstva z obiskom pri zdravniku v letu 2007 vpliv starost, kar
smo ugotovili s testom ANOVA (p = 0,003) v tabeli 32, kar lahko statistično potrdimo,
medtem ko tega za leto 2008 ne moremo potrditi (p = 7,59). Z največjo povprečno oceno
so v letu 2007 obisk pri zdravniku ocenili najstarejši anketiranci v starosti 56 let in več, in
sicer PV = 4,78; SD = 0,531, na drugem mestu so anketiranci v starosti od 26 do 55 let PV
= 4,65; SD = 0,678, najnižjo oceno pa so podali najmlajši anketiranci v starosti do 35 let,
in sicer PV = 4,36; SD = 1,008.
Tabela 33: Vpliv starosti anketirancev v letu 2008 na mnenje o zadovoljstvu z delom
in odnosom medicinske sestre, izvedeno z ANOVA.

ANOVA
Vsota

Kvadrat

kvadratov

df

sredine

F

Signifikanca

3.842

2

1.921

6.088

.003

DELOM IN ODNOSOM Znotraj
MEDICINSKE SESTRE? skupin

73.205

232

.316

Skupaj

77.047

234

ALI STE BILI

Med

ZADOVOLJNI Z

skupinami

Zaradi visoke povprečne ocene zadovoljstva z delom in odnosom medicinske sestre in
obiska pri zdravniku nas je zanimalo, v katerih službah so anketiranci izkazali največje
oziroma najnižje zadovoljstvo.
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Graf 6: Povprečna ocena zadovoljstva z delom in odnosom medicinske sestre po
posameznih službah v letu 2007 in 2008.

V letu 2007 so bili najbolj zadovoljni z delom in odnosom medicinskih sester v Službi za
nujno medicinsko pomoč, kar so ocenili s povprečno oceno 4,9, in najmanj zadovoljni z
delom medicinskih sester v Službi zdravstvenega varstva šolarjev, mladine in študentov;
povprečna ocena je znašala 4,4. V letu 2008 so največje zadovoljstvo izkazali z delom in
odnosom medicinskih sester v Službi zdravstvenega varstva pljučnih pacientov, saj so jih
ocenili z maksimalno možno povprečno oceno 5, najmanj pa so bili zadovoljni z delom in
odnosom medicinskih sester v Organizacijski enoti Zobozdravstvo, ki so jih ocenili s
povprečno oceno 4,6.
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Graf 7: Povprečna ocena zadovoljstva z obiskom pri zdravniku po posameznih
službah v letu 2007 in 2008.

Anketiranci so bili z obiskom pri zdravniku v letu 2007 najbolj zadovoljni v Službi za
nujno medicinsko pomoč, kjer je povprečna ocena znašala 4,8 od možne ocene 5. Najnižja
pa je bila povprečna ocena v Službi zdravstvenega varstva šolarjev, mladine in študentov;
povprečna ocena je znašala 4,4. V letu 2008 je bila najvišja ocena za obisk pri zdravniku
ponovno v Službi za nujno medicinsko pomoč, in sicer 4,8, tako kot v letu 2007. Bistven
premik navzgor je v letu 2008 opaziti v Službi zdravstvenega varstva žena, kjer povprečna
ocena v letu 2008 znaša 4,8 in je za 0,3 višja od povprečne ocene v letu 2007, ko je znašala
4,5 od možne ocene 5. Precej nižja ocena je bila podana za obisk pri zdravniku v
Organizacijski enoti Zobozdravstvo, saj se je s povprečne ocene 4,8 v letu 2007 znižala za
0,6 in znaša 4,2 od možne ocene 5.
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7 RAZPRAVA
Z magistrskim delom smo želeli predstaviti sistem vodenja kakovosti v skladu s
standardom ISO 9001:2000, prikazati pomen ugotavljanja zadovoljstva pacientov v
Zdravstvenem domu Ptuj ter predstaviti uporabo inteligentne analize pri ugotavljanju
zadovoljstva pacientov.
Cilj nacionalne politike nenehnega izboljševanja kakovosti je, da bi s skupnimi
prizadevanji vključili kakovost kot obvezno in stalno dejavnost na vsa področja zdravstva
(Robida, 2006, str. 16-41).
Sisteme kakovosti zdravstvene oskrbe je treba osnovati na vseh ravneh izvajanja
zdravstvene oskrbe: na ravni individualnih izvajalcev, ambulant, bolnišnic in drugih
zdravstvenih zavodov, in sicer tako v javnih kot tudi v zasebnih ambulantah in
zdravstvenih zavodih (Keber, 2003, str. 166). Uveljavitev sistema kakovosti mora biti
strateška odločitev izvajalcev zdravstvene dejavnosti (Robida, 2006, str. 20). Če kakovost
ni vgrajena v organizacijo, se sama po sebi ne bo pojavila (Simčič in Hussein, 2007, str.
219).
Osrednja pozornost v zdravstvenem varstvu je namenjena pacientom, njihovemu dobremu
počutju in varovanju njihovega zdravja. Stališča pacientov je potrebno upoštevati v
procesu izvajanja oskrbe in v sistemu izboljševanja kakovosti (Simčič in Hussein, 2007,
str. 220).
Danes vse več uporabnikov želi soodločati pri strokovnih oziroma povsem medicinskih
vidikih kakovostnega izvajanja zdravstvene oskrbe (Keber, 2003, str. 165). Uporabniki
zdravstvenih storitev so vedno bolj ozaveščeni in zahtevajo evropsko primerljivo celovito
obravnavo, zavedajo se svojih pravic in želijo biti aktivni udeleženci v svoji zdravstveni
obravnavi. Vsa svetovna in evropska gibanja razvitega sveta terjajo od zaposlenih v
zdravstvu spremembe v odnosu do pacienta, v odnosu do dela, do sodelavcev in delovnih
sredstev ter rušijo mite o nezmotljivosti zdravstvenih delavcev in njihovi predanosti
poklicu. Našteta gibanja so prišla tudi v kulturno področje naše države (Skela Savič, 2007,
str. 9).
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Praksa je pokazala, da so uspešnejša tista podjetja, ki so se sposobna hitreje pravilno
odzivati na spremembe v okolju in nanje tudi vplivati. Zaradi želje po hitrem prilagajanju
pa podjetja ne poskušajo več samo hitro reagirati na spremembe na trgu, ampak jih
poskušajo predvideti in se na njih pripraviti, še preden se dejansko zgodijo (Liautaud,
Turban et al., Ganter v: Grebenc, 2006, str. 1).
V Zdravstvenem domu Ptuj smo se odločili za uvedbo standarda ISO 9001:2000, ker smo
želeli elemente navedenega standarda vnesti v politiko vodenja zdravstvenega doma.
Opredelili smo procese vodstva, procese vodenja virov, procese sistema vodenja kakovosti,
procese realizacije storitev ter procese merjenja analiz in izboljševanja. Med slednje sodi
tudi ugotavljanje zadovoljstva pacientov. Zavedamo se namreč, da smo pri svojem
vsakodnevnem delu močno odvisni od svojih odjemalcev – pacientov, zato je potrebno
upoštevati njihove potrebe in si prizadevati, da bi čim bolj zadovoljili njihova
pričakovanja.
Podatki, pridobljeni z anketiranjem pacientov, morajo biti v pomoč, da bo delovanje
zdravstvene ustanove uspešno in sprejeto kot priložnost za izboljšave. Merjenje
zmogljivosti je potrebno obravnavati kot del celovite kulture organizacije in ga izvajati
redno, stalno in v daljšem obdobju. Dosežki merjenja bodo uporabni, če bodo uporabniki
rezultatov razumeli njihovo vsebino in pomen za organizacijo (Simčič in Hussein, 2007,
str. 224). Stališča pacientov je treba upoštevati v procesu izvajanja oskrbe in v sistemu
izboljševanja kakovosti (Simčič in Hussein, 2007, str. 219).
Na vseh stopnjah zdravstvene oskrbe so nam podatki o pacientih (o njihovih zdravstvenih
potrebah, željah, pričakovanjih, mnenjih, zdravstvenem stanju, kakovosti življenja,
izkušnjah, pritožbah, zadovoljstvu, ocenah …) v veliko pomoč pri ugotavljanju težav v
zvezi s kakovostjo, postavljanju smernic in ocenjevanju ter izboljševanju dejanske oskrbe
(Simčič in Hussein, 2007, str. 219).
Pri analizi podatkov o zadovoljstvu pacientov, pridobljenih na osnovi anketiranja v
Zdravstvenem domu Ptuj v letu 2007 in 2008, smo ugotovili, da je pri anketiranju
pacientov v letu 2007 in 2008 sodelovalo več žensk kot moških. Največ je bilo
anketirancev v starosti od 36 do 55 let, medtem ko je bilo najmanj najstarejših
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anketirancev oziroma tistih, ki so bili razvrščeni v starostno skupino od 56 let in več. V
obeh letih je prevladovala srednješolska izobrazba. Za izbiro ambulante so se anketiranci v
največji meri odločili zaradi dobrih izkušenj v ambulanti ter zaradi dobrega mnenja
znancev. Najvišjo povprečno oceno vseh vprašanj so anketiranci namenili zadovoljstvu z
delom in odnosom medicinskih sester, sledi pa ji ocena zadovoljstva z obiskom pri
zdravniku. Najbolj so bili z odnosom zdravstvenega osebja (medicinskih sester,
zdravnikov) zadovoljni najstarejši pacienti (starostna skupina 56 let in več), najmanj pa
najmlajši (starostna skupina do 35 let). Navedeno potrjuje tudi predpostavljeno hipotezo,
da je odnos zdravstvenega osebja do pacientov najpomembnejši dejavnik pri ugotavljanju
pacientovega zadovoljstva.
Ugotavljamo, da so moški z oceno prostorov manj zadovoljni kot ženske. Število naročil
za obisk pri zdravniku po telefonu se je v letu 2008 zvišalo glede na leto 2007, znižal pa se
je čas čakanja na pregled. V največji meri se za pregled po telefonu naročajo pacienti s
srednješolsko izobrazbo. Zvišanje števila naročil po telefonu predstavlja za medicinsko
sestro še večjo obremenitev in zahteva poleg strokovnega znanja in strokovnih izkušenj
tudi komunikacijske sposobnosti.
Pacienti so bili najmanj zadovoljni z dostopom do ambulante ter parkirnimi prostori.
Navedenega rezultata ne pripisujemo toliko nezadovoljstvu pacientov zaradi dostopnosti
do ambulante v fizičnem smislu, ampak kritiki dostopnosti do parkirišča, ki ga je potrebno
plačati. Najvišjo povprečno oceno o dostopu do ambulante so anketiranci v letu 2007 in
2008 namenili Službi nujne medicinske pomoči, kar je z vidika izvajanja dejavnosti
bistvenega pomena. Najnižja povprečna ocena je bila podana za dostop do Službe
zdravstvenega varstva pljučnih pacientov, ki je najdlje oddaljena od parkirišča.
Izmed vseh vprašanj je najbolj presenetil podatek o ravnanju zdravstvenega osebja z
osebnimi podatki pacientov. Izstopajoči podatki so se pojavili v Službi zdravstvenega
varstva žena, kjer je kar 50 % anketirank odgovorilo nikalno. Na osnovi ugotovitev je bil
podan predlog preventivnega ukrepa, in sicer ponovno anketiranje pacientk v Službi
zdravstvenega varstva žena z večjim vzorcem (100 anketirancev) in z vprašalnikom, ki bo
vseboval vprašanja samo s področja varovanja podatkov, vključujoč delo medicinskih
sester in zdravnikov. Zanimalo nas je namreč, v kateri aktivnosti procesa dela Službe
zdravstvenega varstva žena prihaja do morebitnih težav v zvezi z zaupnim ravnanjem z
osebnimi podatki anketirancev. Ukrep je v celoti realiziran. Izvedeno je bilo anketiranje

119

100 pacientk. Anketni vprašalniki so bili razdeljeni pacientkam po opravljenih storitvah.
Od 100 vprašalnikov je bilo vrnjeno 96 izpolnjenih vprašalnikov ali 96 %. Starost
pacientk, ki so vrnile anketni vprašalnik, je bila v 51,9 % v obdobju od 36 do 55 let, po
izobrazbi je prevladovala srednješolska izobrazba, in sicer v 58,3 %. Da je zdravstveno
osebje zaupno ravnalo z osebnimi podatki, je ocenilo 96 pacientk ali 100 %. Le v treh
primerih ali v 3,12 % pacientke moti prisotnost medicinske sestre v ordinaciji, kar so
pacientke doživljale kot nezaupno ravnanje z osebnimi podatki. Glede na rezultat, ki se
navezuje na področje varovanja osebnih podatkov, menimo oziroma predlagamo, da na
osnovi realizacije predlaganega preventivnega ukrepa in pridobljenih podatkov ni potrebno
spreminjati utečenega načina dela. O prisotnosti medicinske sestre v ordinaciji je potrebno
predhodno vprašati pacientko, razen če zaradi odsotnosti medicinske sestre ne bi bilo
možno opraviti posega (asistenca pri posegu …).
Na osnovi ugotovljenega stanja smo torej želeli nastale ugotovitve odpraviti oziroma
doseči izboljšavo. Dobljeni rezultati so potrdili smiselnost preventivnega ukrepa. Razloga
za nastalo situacijo nismo iskali v posameznem izvajalcu, ampak smo se najprej odločili za
analizo ustaljenega načina dela, kar se je pokazalo kot smiselno.
Raziskovalno vprašanje 1
•

Ali je inteligentna analiza primerno orodje za analizo podatkov o zadovoljstvu
pacientov?

Iz navedenih rezultatov ugotavljamo, da je inteligentna analiza primerno orodje za analizo
podatkov o zadovoljstvu pacientov. Dobljeni rezultati omogočajo predvidevanja
posameznih dogodkov, so izhodišča za odločitev in izvedbo morebitnih korektivnih in
preventivnih ukrepov, izboljšav, organizacijskih sprememb in podobno.
Raziskovalno vprašanje 2
•

Ali je anketiranje pacientov primerno orodje za izboljševanje sistema kakovosti?

Na osnovi anketiranja pacientov oziroma zbranih podatkov smo formirali bazo podatkov
za raziskovanje s pomočjo modelov umetne inteligence. Dobljene rezultate smo uporabili
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za izboljševanje kakovosti, zato je zbiranje podatkov s pomočjo anketiranja pacientov
primerno orodje za izboljševanje kakovosti.
Hipoteza 1:
•

Odnos zdravstvenega osebja do pacientov je najpomembnejši dejavnik pri
ugotavljanju pacientovega zadovoljstva.

Hipoteza 1 je potrjena.

Z deskriptivno analizo smo ugotovili, da so anketiranci najvišjo povprečno oceno
vprašanj, ki jih je bilo možno oceniti z oceno od 1 do 5, v letu 2007 in 2008 namenili
zadovoljstvu z delom in odnosom medicinske sestre (2007 – PV = 4,69; 2008 – PV = 4,77
od možne ocene 5). Visoko oceno pa so namenili tudi zadovoljstvu z obiskom pri
zdravniku (2007 – PV = 4,57; 2008 – PV = 4,67 od možne ocene 5).
Večje zadovoljstvo z delom in odnosom medicinske sestre so v letu 2007 izrazile ženske (p
= 0,001), kar lahko statistično potrdimo s T-testom, kot je razvidno v tabeli 31. Ocena se
je spremenila v letu 2008, ko so večje zadovoljstvo z delom in odnosom medicinske sestre
izrazili moški anketiranci, česar pa statistično ne moremo potrditi.
Prav tako ima na oceno zadovoljstva z delom in odnosom medicinskih sester v letu 2007 in
2008 vpliv starost, kar smo ugotovili s testom ANOVA (2007: p = 0,001; 2008: p = 0,003)
v tabeli 32 in tabeli 33, kar lahko statistično potrdimo. Z največjo povprečno oceno so delo
in odnos medicinske sestre v letu 2007 ocenili najstarejši anketiranci v starosti 56 let in
več, in sicer PV = 4,83, na drugem mestu so anketiranci v starosti od 26 do 55 let PV =
4,78, najnižjo oceno pa so podali najmlajši anketiranci v starosti do 35 let, in sicer PV =
4,50.
Tudi na oceno zadovoljstva z obiskom pri zdravniku v letu 2007 ima vpliv starost, kar smo
ugotovili s testoma ANOVA (p = 0,003) v tabeli 32 in lahko statistično potrdimo, medtem
ko tega za leto 2008 ne moremo potrditi (p = 7,59). Z največjo povprečno oceno so v letu
2007 obisk pri zdravniku ocenili najstarejši anketiranci v starosti 56 let in več, in sicer PV
= 4,78, na drugem mestu so anketiranci v starosti od 26 do 55 let PV = 4,65, najnižjo
oceno pa so podali najmlajši anketiranci v starosti do 35 let, in sicer PV = 4,36.
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Odnos zdravstvenega osebja smo ugotavljali tudi s pomočjo odločitvenih dreves in
ugotovili, da so anketiranci, ki so z oceno 4 ocenili zadovoljstvo z obiskom pri zdravniku,
istočasno največkrat zelo dobro ocenili delo in odnos medicinske sestre. Na zadovoljstvo
z obiskom pri zdravniku istočasno vpliva zadovoljiv čas pregleda pri zdravniku, telefonska
zveza, prav tako pa tudi urejenost čakalnice.
Odločitveno drevo nam prav tako prikazuje, da anketiranci, ki so menili, da niso imeli
težav z naročanjem, istočasno zelo dobro ocenjujejo zadovoljstvo z delom in odnosom
medicinske sestre in zadovoljstvo z obiskom pri zdravniku.
Tudi na ta način smo torej poskušali poiskati nove možnosti za izboljšave.
Z magistrskim delom smo realizirali cilje, ki smo si jih zastavili. Ugotavljamo, da ima
Zdravstveni dom Ptuj vzpostavljen sistem vodenja kakovosti v skladu s standardoma ISO
9001:2000. Z uvedbo sistema vodenja kakovosti so v zavodu opredeljeni in dokumentirani
procesi, ki se izvajajo v zavodu. Zastavljeni so letni cilji kakovosti in cilji za kazalnike
kakovosti znotraj posameznih procesov, ki se redno spremljajo. V sistem vodenja
kakovosti je zajeta tudi zdravstvena nega. Bodisi kot samostojen proces dela, na primer za
področje patronažne službe, ali v okviru ostalih procesov dela znotraj zdravstvenih timov.
Posebno mesto ima v zavodu mnenje pacientov, zato se na osnovi predstavljenega
organizacijskega predpisa ugotavlja njihovo zadovoljstvo. Na osnovi podatkov, ki se v
Zdravstvenem domu Ptuj pridobivajo s pomočjo anketiranja pacientov in ki smo jih
obdelali s pomočjo inteligentne analize, ugotavljajmo, da je mnenje pacientov dobro. To
sicer izvajalcem zdravstvenih storitev prinaša zadovoljstvo, hkrati pa veliko obvezo za
naprej. Pacienti imajo pravico in ne nazadnje morajo izražati svoje potrebe in pričakovanja.
Njihovo mnenje pomembno vpliva na izboljševanje sistema vodenja kakovosti, saj
nakazuje potrebo po uvedbi preventivnih ali morda celo korektivnih ukrepov.
Profesionalno delovanje medicinske sestre zagotovo pozitivno vpliva na kakovost
zdravstvene nege, vendar pa si pacienti želijo tudi pristne medsebojne odnose (Šauperl,
2009, str. 60).
Danes zdravstveni delavci vemo, da je izboljševanje kakovosti pomemben element našega
dela. Veliko je razlogov za boljšo kakovost pri našem delu: kot izvajalci zdravstvenih
storitev se moramo vprašati, ali dosegamo standarde, ki smo si jih postavili; ekonomske
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omejitve v zdravstvu so postale pomemben razlog za kakovost; vsak izvajalec nosi za
svoje delo osebno odgovornost (Kadivec, 1998, str. 209).
Zdravstvena nega je profesija, za katero so značilne intelektualne operacije z veliko
individualne odgovornosti. Z razvojem zdravstvene nege se je spremenilo tudi
razumevanje pacienta in pogledi nanj. Na pacienta se danes gleda kot na celoto, kot na
dinamično silo in ne kot le na skupek delov. Pacient tudi v Sloveniji postaja »kralj« (Filej,
2009, str. 9).
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8 SKLEP
Potrebe, želje, pričakovanja, mnenja, zdravstveno stanje, pritožbe, izkušnje, ocene in
pohvale pacientov so nam v veliko pomoč pri postavljanju smernic, ocenjevanju kakovosti
in koristno izhodišče za izboljšave.
Težnja po izboljšavi zdravstvenih storitev bi že morala biti stalnica, v kolikor pa še to ni,
mora čim prej postati. Tudi v zdravstvu je potrebno sprejeti novo filozofijo, da ne moremo
več sprejemati splošno sprejete ravni, slabih storitev … Ni več dovolj, da napake
zaznavamo, ampak jih je potrebno predvsem preprečevati.
Za izboljševanje kakovosti so potrebni finančni viri, informacijski viri, ustrezno
usposobljen kader in seveda čas. Potrebno je izobraževanje s področja kakovosti in
motivacija zaposlenih. Zdravstveni strokovnjak, ki je s svojim delom zadovoljen in nanj
ponosen, ga želi tudi izboljševati. Pri tem potrebuje podporo nadrejenih, predvsem pa
vodstva zavoda, ki je dolžno vzpostaviti organizacijo, usmerjeno k pacientu. Vodstvo
zavoda mora poleg navedenih virov vzpostaviti ustrezne komunikacijske poti in sporočati
zaposlenim, kako pomembno je izpolnjevanje zahtev pacientov. Vodstvo zavoda mora
vzpostaviti tudi motivacijski mehanizem, saj človekovo ustvarjalnost tudi na področju
kakovosti pospešujemo z ustrezno motivacijo.
Ugotavljamo, da uvedba standarda ISO 9001:2000 prinaša več pozitivnih kot negativnih
lastnosti, čeprav samo uvajanje sistema vodenja kakovosti v zavod prinaša različne in
nasprotujoče si reakcije in občutke.
Že merjenje zadovoljstva pacientov in zaposlenih nam nudi priložnost za razmislek o
svojem delu ter možnost izražanja svojega zadovoljstva ali nezadovoljstva. Rezultati
raziskave, ki smo jo izvedli so spodbudni, vendar naj ne bodo zavajajoči. Pomeniti morajo
izhodišče, kaj in kje lahko delo še izboljšamo.
Ugotavljamo, da pacienti največjo pozornost namenjajo odnosom z medicinsko sestro in
zdravnikom, zato je pri delu s pacienti pomembno, kot ugotavlja tudi Kersnič (2002, str.
23), upoštevanje najvišjih strokovnih zahtev vseh strok v zdravstvu, z uporabo ustreznih
virov in ob uporabi najučinkovitejših načinov.
Pomembno je, da si delovne procese opredelimo znotraj organizacije, saj jih ni mogoče
prepisovati. Prav tako je pomembno, da opredeljene delovne procese, ki so pregledni in
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merljivi, izboljšujemo predvsem s postavitvijo strokovnih kazalnikov kakovosti in ciljev za
navedene kazalnike ter na takšen način delujemo v smeri večje uspešnosti in učinkovitosti.
Za uspešno prenovo poslovanja v zdravstvenih zavodih je potrebno spremeniti poslovno
kulturo organizacije. Osrednja pozornost mora biti namenjena pacientom. Zahteve
uporabnikov morajo biti prepoznane (Blatnik, 2008, str. 102).
Pri tem pa ne smemo pozabiti na izvajalce storitev.
Ljudje z znanjem, s sposobnostjo hitre in pravilne reakcije na nenehne spremembe in
zahteve, predvsem pa z željo po stalnem in osebnostnem izpopolnjevanju so temelj uspeha
vsake organizacije in predvsem njim je potrebno prisluhniti (Simčič in Hussein, 2007, str.
223).
Kakovost ni, kaj delamo, temveč, kako delamo. Prav tako ni sama sebi namen. Predvsem
pa ni tisto, kot poudarjata Leskošek in Pajntar (2003, str. 2), kar je priznano s certifikati ali
urejeno z zakonom, ampak je to, kar občuti zdravstveni delavec in uporabnik storitev.

Kakovost je bila včeraj, je danes in bo jutri. Morda celo bolj jutri kot kadar koli prej.
(Geert de Raad, nekdanji generalni sekretar fundacije EFQM – The European Foundation for Quality
Management)
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10 PRILOGE
10.1 Anketni vprašalnik za ugotavljanje zadovoljstva pacientov v
Zdravstvenem domu Ptuj – Organizacijski predpis Ugotavljanje
zadovoljstva odjemalcev in zaposlenih.

ANKETNI VPRAŠALNIK:
ZADOVOLJSTVO PACIENTOV
NA LOKACIJI
(AMBULANTA)_________________________________________________________
ŽELIMO IZBOLJŠATI NAŠE DELO IN S TEM VAŠE ZADOVOLJSTVO. ZATO VAS
PROSIMO, DA NAM PRI ISKANJU REŠITEV POMAGATE Z IZPOLNITVIJO
NASLEDNJEGA VPRAŠALNIKA:
Odgovori v anketi so v petstopenjski lestvici. Obkrožite številko, ki predstavlja vaše
mnenje. Anketa je anonimna. Za vaše sodelovanje pri anketi in predloge se vam že vnaprej
lepo zahvaljujemo!
I. SPOL

1 – ŽENSKI
2 – MOŠKI

II. STAROST:

1 – do 35 let

2 – od 36 do 55 let

III. IZOBRAZBA: 1 – nedokončana osnovna šola
2 – končana osnovna šola

1

3 – 56 let in več
5 – višja šola
6 – visoka šola

3 – poklicna šola (2- do 3-letna)

7 – fakulteta

4 – srednja šola
IV. ZAKAJ STE IZBRALI NAŠO AMBULANTO?
1 – imel sem dobre izkušnje z zdravljenjem v tej ambulanti
2 – sorodnik ali znanec je imel dobre izkušnje z zdravljenjem v ambulanti
3 – ker jo obiskujejo tudi drugi člani moje družine
4 – ker je najbližje mojemu domu
5 – ker je najbližje mojemu delovnemu mestu
V. ALI STA DOSTOP DO AMBULANTE IN PARKIRNI PROSTOR PRIMERNA?
Zelo slabo – 1 2

3

4

5 – zelo dobro

VI. ALI JE STAVBA, V KATERI JE AMBULANTA, PRIMERNA?
Zelo slaba – 1 2

3

4

5 – zelo dobra

VII. ALI JE OKOLICA STAVBE, V KATERI JE AMBULANTA, PRIMERNA?
Zelo slaba – 1 2

3

4

5 – zelo dobra

VIII. ALI JE UREJENOST ČAKALNICE PRIMERNA?
Zelo slaba – 1 2

3

4

5 – zelo dobra

IX. ALI SO INFORMACIJE V STAVBI (napisi, oznake, oglasne deske …)
PRIMERNE?
Zelo slabe – 1 2

3

4

5 – zelo dobre

X. ALI SO PROSTORI DOVOLJ SODOBNO OPREMLJENI?
Zelo slabo – 1 2

3

4

5 – zelo dobro

2

XI. ALI JE ZDRAVSTVENO OSEBJE ZAUPNO RAVNALO Z VAŠIMI
OSEBNIMI PODATKI?
Da

Ne

XII. ALI STE SE NAROČILI NA PREGLED PO TELEFONU?
Da

Ne

XIII. ALI ZLAHKA DOBITE TELEFONSKO ZVEZO Z AMBULANTO?
Zelo težko – 1 2

3

4

5 – zelo hitro

XIV. ALI STE IMELI TEŽAVE Z NAROČANJEM?
Veliko – 1

2

3

4

5 – nobenih

XV. KOLIKO ČASA STE ČAKALI NA PREGLED?
1 – do 15 minut
2 – od 16 do 30 minut
3 – od 31 do 60 minut
4 – več kot 61 minut
XVI. ALI STE PRIŠLI NA VRSTO TAKO, KOT VAM JE USTREZALO?
Zelo slabo – 1 2

3

4

5 – zelo dobro

XVII. ALI STE BILI ZADOVOLJNI Z OBISKOM PRI ZDRAVNIKU?
Zelo slabo – 1 2

3

4

5 – zelo dobro

XVIII. ALI STE BILI ZADOVOLJNI Z DELOM IN ODNOSOM MEDICINSKE
SESTRE?
Zelo slabo – 1 2

3

4

5 – zelo dobro

XIX. ALI JE BIL ČAS PREGLEDA PRI ZDRAVNIKU ZADOVOLJIV ZA VAŠE
POTREBE?
Zelo slabo – 1 2

3

4

5 – zelo dobro

3

XX. ALI IMATE KAKŠNE PRIPOMBE, POHVALE ALI MOGOČE PREDLOGE?
_________________________________________________________________________
Hvala za sodelovanje!
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