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POVZETEK 

Anketa o zadovoljstvu zaposlenih je del rednega preverjanja kakovosti v Referenčnih ambulantah (RA), 
za katerega se je odločil projektni svet na seji 1.3.2011. Anketa izvaja enkrat letno za obdobje prejšnjega 
koledarskega leta. Predstavljeno poročilo prikazuje rezultate prve izvedene ankete. Odgovarjali so 
zaposleni v referenčnih ambulantah, ki so začele delovati v aprilu in septembru leta 2011.  

Ankete je izpolnilo 218 oseb, zaposlenih v 57 slovenskih krajih1. V tem času je delovalo 107 RA. 
Prevladujoče sporočilo ankete je zadovoljstvo zaposlenih, saj je povprečna ocena pri odgovorih, ki se 
posredno dotikajo zadovoljstva na delovnem mestu, 3,88 (na petstopenjski lestvici), pri čemer so najbolj 
zadovoljni zdravniki (3,93), malo manj diplomirane medicinske sestre (odslej DMS) 3,89 in še malo 
manj medicinske sestre (odslej MS) 3,82. Večina vprašanih (77%) si ne želi spremembe delovnega 
mesta in le 3,8% si želi spremembe. Veliko je ponosnih na delo v referenčni ambulanti: 85% vseh DMS, 
72% vseh zdravnikov in 60% vseh MS.   

Povprečna vrednost zadovoljstva je 72,6 odstotni točk: 68,4 točk v javnih zavodih in 78,6 pri zasebnih 
ambulantah., kar je statistično značilno različno. Statistična obravnava je pokazala visok faktor 
zanesljivosti ankete (Cronbach alfa = 0,968) in potrdila smiselnost uporabe vprašalnika.  

 
 

Najbolj izstopa zadovoljstvo DMS, da so našle svojo vlogo v ambulanti, njihovo relativno nezaupanje v 
lastno znanje, pomen timskega dela in navedba bistvenih težav, s katerimi se srečujejo RA: prostorska 
stiska, informacijska podpora, velike obremenitve zaposlenih in potreba po pomoči pri začetku 
delovanja RA. 
                                                             
1 Števila ambulant ne moremo natančno opredeliti, ker si nekateri delijo ambulante in zaposlene. 
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OSNOVNI PODATKI 

Zbiranje podatkov je potekalo od 23. februarja .2012 do 2. marca 2012.  

Anketa je bila izvedena s pomočjo spletnega orodja za spletne ankete 1KA, ki ga je izdelal Center za 
družboslovno informatiko, FDV, Univerza v Ljubljani. Vprašalnik, ki je bil podlaga za to anketo, je povzet 
po vprašalniku, ki ga je pripravila dr. Gordana Žurga. 

Povezavo za anketo je v tem času odprlo 635 oseb, v celoti pa jo je izpolnilo 218 oseb.   

Vztrajnost pri odgovarjanju:  

 

Klik na nagovor 635 100.0% 
Klik na anketo 423 66.6% 
Začel izpolnjevati 362 57.0% 
Delno izpolnjena 256 40.3% 
Končal anketo 218 34.3% 

 

Največ anketirancev je začelo izpolnjevati anketo v sredo (243), najmanj v petek (14) in soboto (18) . V 
nedeljo, ponedeljek, torek in četrtek je bilo število izpolnjevanj primerljivo (med 82 in 98).  

Dan v tednu Klik na 
nagovor 

Končanih 
anket 

Nedelja  83 29 
Ponedeljek  82 29 
Torek  97 39 
Sreda  243 71 
Četrtek  98 37 
Petek  14 4 
Sobota  1 9 
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Ura Končal anketo 

00:00 - 1:00 1 

05:00 - 6:00 1 

06:00 - 7:00 5 

07:00 - 8:00 14 

08:00 - 9:00 8 

09:00 - 10:00 12 

10:00 - 11:00 27 

11:00 - 12:00 14 

12:00 - 13:00 19 

13:00 - 14:00 29 

14:00 - 15:00 12 

15:00 - 16:00 12 

16:00 - 17:00 6 

17:00 - 18:00 10 

18:00 - 19:00 7 

19:00 - 20:00 14 

20:00 - 21:00 12 

21:00 - 22:00 10 

22:00 - 23:00 2 

23:00 - 24:00 3 

 

 

Največ anketirancev je izpolnjevalo anketo v času med 10. in 11. uro in med 13. in 14. uro, in relativno 
najmanj (v delovnem času) v časih ob začetku in zaključku sprejema pacientov, kar potrjuje dinamiko 
obremenitve zaposlenih v Referenčnih ambulantah.  

 

 

Geografska porazdelitev  

Referenčne ambulante so porazdeljene po Sloveniji tudi po geografskem ključu. Podoba porazdelitve po 
krajih odraža to razdelitev s tem pridržkom, da čisto vse ambulante niso navedle svoje lokacije (6) in 
tako rezultat kaže na to, da v nekaterih krajih niso odgovarjali.  

Kraj  Število izpolnjenih anket 
AJDOVŠČINA 8 
BISTRICA OB SOTLI 4 
BLED 3 
BREŽICE 5 
CELJE 3 
CERKNICA 3 
ČRNOMELJ 1 
GORNJA RADGONA 3 
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HRASTNIK 2 
IDRIJA 4 
IG 1 
ILIRSKA BISTRICA 2 
IVANČNA GORICA 0 
JESENICE 4 
JURŠINCI 3 
KAMNIK 10 
KOMENDA 0 
KOPER 5 
KRANJ 7 
KRANJSKA GORA 0 
KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 2 
LAŠKO 0 
LENDAVA 3 
LITIJA 6 
LJUBLJANA 27 
LJUTOMER 3 
LOGATEC 0 
LOŠKI POTOK 1 
MARIBOR 15 
MARTJANCI 4 
NOVA GORICA 12 
NOVO MESTO 4 
ORMOŽ 7 
PESNICA 3 
PIVKA 8 
POSTOJNA 8 
PREVALJE 0 
PTUJ 8 
RADEČE 0 
RADOVLJICA 10 
SENOVO 3 
SEŽANA 1 
SLOVENJ GRADEC 4 
SLOVENSKA BISTRICA 3 
SLOVENSKE KONJICE 6 
SPODNJI DUPLEK 3 
ŠENTJUR 5 
ŠKOFJA LOKA 4 
TIŠINA 5 
TOLMIN 2 
TRBOVLJE 2 
TREBNJE 2 
TRŽIČ 3 
VOJNIK 6 
VRHNIKA 3 
ŽALEC 3 
ŽELEZNIKI 4 
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VLOGE ANKETIRANCEV IN VRSTE REFERENČNIH  AMBULANT 

Prvo vprašanje je bilo namenjeno ugotavljanju vloge anketiranca v ambulanti. Svojo vlogo v RA je 
opredelilo 252 anketirancev. Večji delež DMS je povezan z odzivnostjo in motiviranostjo DMS pri delu v 
referenčnih ambulantah.  

Vloga Število anketirancev 

DMS 107 

MS 67 

zdravnik 78 

Skupaj 252 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preverili smo tudi, kakšen je delež zasebnih oziroma javnih ambulant med referenčnimi ambulantami v 
letu 2011. Da bi dobili natančnejši podatek, smo upoštevali le odgovore zdravnikov. DMS so v določenih 
primerih zaposlene v dveh RA, ker je njihova obveza polovična. Od 75 ambulant, katerih odgovore smo 
sprejeli, je 38 (48%) zasebnih in 41 (52%) javnih.  
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ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU  

Anketirancem smo postavili skupino vprašanj, s katerimi smo poskusili ovrednotiti pripadnost delovni 
skupini, zadovoljstvo pri delu, timski duh in samopodobo zaposlenih.  

1. Dobro poznam vrednote naše ambulante.  
2. Čutim, da mi je na delovnem mestu omogočena osebnostna rast.  
3. Menim, da sem v naši ambulanti del harmonične sredine.  
4. Potek dela na mojem delovnem mestu je dobro organiziran.  
5. Seznanjen-a sem z odločitvami, ki jih sprejema vodstvo.  
6. Od sodelavcev dobim natanko tisto, kar sem od njih pričakoval-a.  
7. Razumem, katerim vidikom mojega dela dajejo nadrejeni največji poudarek pri oceni moje 

uspešnosti.  
8. Na delovnem mestu imam vse pogoje, da sledim spremembam, ki vplivajo na moje delo.  
9. O naši ambulanti razmišljam pozitivno.  
10. O dodatnih zadolžitvah sem dovolj zgodaj obveščen-a.  
11. Podatke in informacije si v naši ambulanti izmenjujemo brez težav.   
12. Menim, da večina zaposlenih v naši ambulanti svoje delo opravlja kakovostno.  
13. V času moje odsotnosti me moji sodelavci ustrezno nadomeščajo.  
14. Dobro poznam cilje naše ambulante.  
15. Nadrejeni z menoj komunicirajo korektno.   
16. Menim, da sem pomemben-a član-ica naše ambulante.  
17. Delovno mesto mi nudi dobre možnosti za stalno usposabljanje in nadgrajevanje mojega znanja.

  
18. Pri delu imam prijeten občutek, da sem ga sposoben-a dobro opravljati.  
19. S sodelavci mnogo bolj sodelujem, kot tekmujem.  
20. Imam dovolj možnosti za izražanje svojih mnenj in pobud.  
21. Pri delu imam na voljo sredstva, ki so potrebna, da ga dobro opravim.  
22. Za sodelavce naredim natanko tisto, kar ti od mene pričakujejo.  
23. Vem, kaj nadrejeni pričakujejo od mene.  
24. S sodelavci si zaupamo.  
25. Na naši ambulanti je bolj pomembna kakovost izvedbe kot obseg rešenih zadev.  
26. Nadrejeni me pohvali za dobro opravljeno delo.  
27. Moje delovne zadolžitve so mi jasne.   

Za odgovore smo ponudili petstopenjsko lestvico z vrednostmi: 

1 -> sploh se ne strinjam 
2 -> se ne strinjam 
3 -> se strinjam 
4 -> zelo se strinjam 
5 -> popolnoma se strinjam 

Odgovori so prevladujoče pozitivni v področju vrednot in sodelovanja, nižje pa so na področju 
nagrajevanja in vrednotenja dela. Posebej pozitivno izstopa odgovor o pozitivnem razmišljanju v zvezi z 
RA. 
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Vsi Zdravnik DMS MS 

Dobro poznam vrednote naše ambulante. 4,03 4,07 4,03 4,00 

Čutim, da mi je na delovnem mestu omogočena osebnostna rast. 3,63 3,64 3,73 3,51 

Menim, da sem v naši ambulanti del harmonične sredine. 3,88 3,96 3,87 3,83 

Potek dela na mojem delovnem mestu je dobro organiziran. 3,78 3,82 3,77 3,74 

Seznanjen-a sem z odločitvami, ki jih sprejema vodstvo. 3,70 3,76 3,68 3,66 

Od sodelavcev dobim natanko tisto, kar sem od njih pričakoval-a. 3,60 3,63 3,66 3,50 

Razumem, katerim vidikom mojega dela dajejo nadrejeni največji poudarek pri 
oceni moje uspešnosti. 3,46 3,49 3,52 3,35 

Na delovnem mestu imam vse pogoje, da sledim spremembam, ki vplivajo na 
moje delo. 3,59 3,67 3,55 3,56 

O naši ambulanti razmišljam pozitivno. 4,13 4,17 4,19 4,04 

O dodatnih zadolžitvah sem dovolj zgodaj obveščen-a. 3,68 3,73 3,74 3,58 

Podatke in informacije si v naši ambulanti izmenjujemo brez težav.  3,93 4,00 3,94 3,85 

Menim, da večina zaposlenih v naši ambulanti svoje delo opravlja kakovostno. 4,13 4,18 4,16 4,06 

V času moje odsotnosti me moji sodelavci ustrezno nadomeščajo. 3,69 3,77 3,53 3,76 

Dobro poznam cilje naše ambulante. 4,11 4,16 4,14 4,02 

Nadrejeni z menoj komunicirajo korektno.  3,93 3,98 3,95 3,85 

Menim, da sem pomemben-a član-ica naše ambulante. 3,92 3,96 3,94 3,86 

Delovno mesto mi nudi dobre možnosti za stalno usposabljanje in 
nadgrajevanje mojega znanja. 3,80 3,81 3,90 3,68 

Pri delu imam prijeten občutek, da sem ga sposoben-a dobro opravljati. 4,03 4,04 4,07 3,97 

S sodelavci mnogo bolj sodelujem, kot tekmujem. 4,26 4,31 4,28 4,20 

Imam dovolj možnosti za izražanje svojih mnenj in pobud. 3,76 3,82 3,78 3,69 

Pri delu imam na voljo sredstva, ki so potrebna, da ga dobro opravim. 3,79 3,87 3,72 3,77 

Za sodelavce naredim natanko tisto, kar ti od mene pričakujejo. 4,09 4,13 4,08 4,05 

Vem, kaj nadrejeni pričakujejo od mene. 4,06 4,11 4,08 4,01 

S sodelavci si zaupamo. 3,97 4,02 3,98 3,91 

Na naši ambulanti je bolj pomembna kakovost izvedbe kot obseg rešenih zadev. 3,94 4,00 3,95 3,88 

Nadrejeni me pohvali za dobro opravljeno delo. 3,68 3,74 3,72 3,58 

Moje delovne zadolžitve so mi jasne.  4,17 4,23 4,17 4,10 

 

Na podrobnejših grafičnih prikazih smo uporabili petstopenjsko vrednostno lestvico, kjer predstavljajo 
številke naslednje stopnje strinjanja:  

1 = sploh se ne strinjam 
2 = se ne strinjam 
3 = se strinjam 
4 = zelo se strinjam 
5 = popolnoma se strinjam 
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n=180 

n=74 
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n=95 

 
n=53 
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n=180 
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MOTIVACIJA IN OBVLADOVANJE DELOVNEGA OKOLJA 

Vprašali smo, kako bi zaposleni reagirali, če bi jim naložili preveč dela. Odgovori, med katerimi so lahko 
izbirali tisti, ki so odgovarjali, so vsebovali že tudi namig dodatne aktivnosti ob nastanku takšne 
situacije in možnost dodatne rešitve:  

 opravil-a bi delo v roku in kakovostno, vendar izven delovnega časa 

 opravil-a bi delo kakovostno, čeprav bi zamudil-a predpisani rok 

 opravil-a bi delo v roku, čeprav ne tako kakovostno 

 prosil-a bi svojega nadrejenega, da nekdo drug opravi del dela namesto mene 

 drugo 

 

 

n=206 

Pri odgovorih so najbolj izstopale medicinske sestre, ki so v veliki meri (71%) odgovorile, da bi delo 
opravile kakovostno, četudi izven delovnega časa.  

Vloga   Kako bi ravnali, če bi Vam naložili preveč dela?   odg. 

VSI  opravil-a bi delo v roku in kakovostno, vendar izven delovnega časa 115 

  opravil-a bi delo kakovostno, čeprav bi zamudil-a predpisani rok 54 

  opravil-a bi delo v roku, čeprav ne tako kakovostno 9 

  prosil-a bi svojega nadrejenega, da nekdo drug opravi del dela namesto mene 12 

  drugo 16 
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Vloga   Kako bi ravnali, če bi Vam naložili preveč dela?   odg. 

Zdravnik opravil-a bi delo v roku in kakovostno, vendar izven delovnega časa 40 

  opravil-a bi delo kakovostno, čeprav bi zamudil-a predpisani rok 12 

  opravil-a bi delo v roku, čeprav ne tako kakovostno 5 

  prosil-a bi svojega nadrejenega, da nekdo drug opravi del dela namesto mene 4 

  drugo 9 

 

Vloga   Kako bi ravnali, če bi Vam naložili preveč dela?   odg. 

DMS opravil-a bi delo v roku in kakovostno, vendar izven delovnega časa 40 

  opravil-a bi delo kakovostno, čeprav bi zamudil-a predpisani rok 34 

  opravil-a bi delo v roku, čeprav ne tako kakovostno 4 

  prosil-a bi svojega nadrejenega, da nekdo drug opravi del dela namesto 
mene 

5 

  drugo 4 

 

Vloga Kako bi ravnali, če bi Vam naložili preveč dela?     odg. 

MS opravil-a bi delo v roku in kakovostno, vendar izven delovnega časa 35 

  opravil-a bi delo kakovostno, čeprav bi zamudil-a predpisani rok 8 

  opravil-a bi delo v roku, čeprav ne tako kakovostno 0 

  prosil-a bi svojega nadrejenega, da nekdo drug opravi del dela namesto 
mene 

3 

  drugo 3 

 

Pomenljive so obrazložitve, ki so jih anketiranci navedli pod rubriko »drugo«:  

 Imamo preveč dela, ki ga kar najbolj kakovostno opravljam 

 prosil-a bi za pomoč oz. za več časa 

 tako gre že 20 let 

 prosila bi za dodatno pomoč oz. več časa 

 delo bi poskušala opraviti kakovostno v določenem času, ki ga moje delo obsega  

 Opravila bi delo v roku in kakovostno, preko delovnega časa kot je bilo to tudi do sedaj 

 odvisno kakšno delo 

 opravila bi delo in obvestila nadrejene, da je obseg dela za predvideni čas prevelik 

 odvisno od vrste dela-zadolžitve in od nujnosti - če bi bilo potrebno bi delal tudi izven delovnega 
časa- delo bi bilo opravljeno kakovostno. 

 ne, želim preveč dela 

 presodil bi kaj je najbolj smiselno 

 vse se potrudim naredit v svojem delovnem času in tudi vseh 9 let, ki sem opravljala zraven 
vsega dela letno 156 preventivnih pregledov, kar je vključevalo klicati jih vsem vzeti kri za 
preiskave chol glu in po potrebi tg in hdl vpisati jih v rač. in ponovn 
kakovostno v roku, izven delovnega časa , če je to redko in se ustrezno vrednoti 
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 doslej sem ravnala kot v točki 1, vendar bom način spremenila, ker pregorevam, nadrejene pa 
sem že opozorila na preveliko količino dela, ki me sili v hitenje in s tem slabšo kvaliteto oz. 
podaljševanje delavnika. 

ZNANJE 

Z naslednjim vprašanjem smo skušali ugotoviti, kako kompetentne se počutijo sodelavci v RA in katera 
znanja pogrešajo. Na vprašanje »Katera znanja pogrešajo«, so lahko odgovorili:  

 menim, da imam dovolj znanja 

 primanjkuje mi ozko strokovno znanje 

 primanjkuje mi splošnega znanja 

 drugo.  

Večina zdravnikov meni, da ima dovolj znanja, le manjšemu delu (17%) se zdi, da jim primanjkuje 
ozkega strokovnega znanja. Pri DMS je veliko bolj prisoten občutek pomanjkanja znanja (52% ozkega 
strokovnega znanja). Tudi medicinske sestre so (podobno kot zdravniki) bolj samozavestne, kar se tiče 
znanja.  

 

 n=205 
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 n=70 

 n= 86 

 n= 49 
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Zanimive in informativne so izjave, ki so jih podali anketiranci v zvez z znanjem (navedeno pod 
»drugo«):  

 menim da imam dovolj znanja, vendar je težko ker niso vse stvari še popolnoma dorečene - 
preventiva!!! 

 pomanjkanje časa 

 se dodatno izobražujem 

 znanja ni nikoli dovolj, niti splošnega kot ozko strokovnega 

 ko ugotovim , da  mi  manjkajo določen a znanja se potrudim jih čimprej pridobiti. danes je  
to možno 

 potrebno znanje poiščem 

 znanja imam  veliko, vendar bi še želela  nadaljevati z izobraževanji 

 znaje prava, ekonomije 

 organizacija in izvajanje preventivne dejavnosti na primarnem nivoju 

 čeprav imamo že veliko znanja,izobraževanja ki jih imamo, zelo prav pridejo 

 potrebujem še izkušnje, ki jih bom potem lahko povezala z znanjem, ki sem ga prejela na 
izobraževanju za RA. 

 imam solidno znanje, če ne, vprašam 

 želim se konstantno izobraževati 

 za nasvet vprašam nadrejenega 

 znanja ni nikoli dovolj 

 vsako novo znanje se mi zdi zelo dobrodošlo 

 v družinski medicine je področje znanja tako široko, da je nemogoče slediti vsemu 

 imam možnost,da se sproti izobražujem 

 menim, da bi lahko svoje znanje še nadgradila, čeprav zadošča za rel. kvalitetno delo 
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SPREMEMBA DELOVNEGA MESTA IN ODNOS DO DELOVNEGA OKOLJA 

Opravljanje letnega razgovora  
 

n=196 
 

Večina (78%) anketirancev še ni opravilo letnega razgovora.  
 

 

 
 
 

Sprememba delovnega mesta 
 
Na vprašanje, ali želijo spremeniti delovno mesto, je odgovorilo105 vprašanih. Večina (81 oz. 77% ) se je 
opredelila proti menjavi delovnega mesta z dodatnimi obrazložitvami. Nekaj (4 oz. 3.8%) si jih iz 
različnih razlogov želi spremeniti delovno mesto, kar 20 (19%) je neopredeljenih, kar si smemo 
razlagati kot zmerno zadovoljstvo. Med temi je največ zdravnikov.  
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n=105 
 

Obrazložitve zadovoljstva na delovnem mestu so podane v prilogi temu poročilu. Izstopa predvsem želja 
po boljših storitvah za paciente in pridobivanju novih znanj.  
 
Ponosen sem,da sem zaposlen v RA  
 
Anketirance smo tudi vprašali, če so ponosni, da so zaposleni v RA. To je na videz enostavno vprašanje, 
ki pa pove veliko o pristopu k delu, promociji sodobnega tipa ambulante družinske medicine in 
perspektivi RA.  
 
Odgovori razkrivajo dejstvo, da je RA najbolj izpolnjujoča za DMS, na kar kažejo odgovori, ki so vsi 
pozitivni (33 oz 85% vseh DMS) ali nevtralni (6 oz. 15%). Tudi zdravniki imajo prevladujoče pozitiven 
odnos (29 oz. 72% vseh zdr. je ponosnih, 7 oz. 19% je nevtralnih in 2 oz. 5% ni ponosnih.) Najbolj 
zadržane so medicinske sestre (60% ponosnih, 29 % nevtralnih in 11% ni ponosnih) 
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  n=105 
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PRIPOROČILA IN KOMENTARJI ANKETIRANCEV 

 
Pri možnosti, da nam anketiranci sporočijo, kaj bi spremenili in popravili na delovnem mestu, smo dobili  
142 opisnih odgovorov, od tega 58 zdravnikov, 66 DMS in 18 MS.  
 

Komentarje lahko razdelimo na naslednja glavna področja:  
 

1. Prostorska stiska: 40 komentarjev  
2. Potreba po podpori pri organiziranosti: 34 komentarjev  
3. Preobremenjenost pri delu in DMS za 8 ur: 31 komentarjev  
4. Informacijska podpora: 29 komentarjev  
5. Težave ob zagonu referenčne ambulante: 13 komentarjev  
6. Finančna sredstva: 2 komentarja 
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VSI KOMENTARJI ANKETIRANCEV  

Komentarje smo izpisali direktno iz anket in jih razdelili glede na vlogo zaposlenega na delovnem mestu 
in tip ambulante (zasebna oziroma javna). Zelo veliko komentarjev (469, od teh je 142 opisov predlogov 
za spremembe) kaže na motiviranost vseh vključenih in pripravljenost na izmenjavo mnenj in 
dopolnjevanje projekta.  

ZDRAVNIK ZASEBNIKI 

NE želim spremembe del. mesta 

ker sem zadovoljna 

sem zadovoljen na tem delovnem mestu 

imam takega, kot želim 

ne je ok 

sem zadovoljnja, sprememba itak ni možna 

rada delam to, kar delam 

sem zadovoljna z delom 

ne,ker sem zadovoljen 

sem tu zelo zadovoljna 

sem izredno zadovoljna s svojo ambulanto. 

sem zadovoljen na delovnem mestu 

Mi delo ustreza 

je izvrstno. 

sem zadovoljen 

s svojim delovnim mestom sem zadovoljna 

sem vodja 

se dobro počutim pri svojem delu 

ker gre za iziv in nov, obetaven pristop v obvadovanju zdravstvenih problemov na primarnem nivoju 

ker menim, da lahko tu še uresničim svoje vizije 

sem zadovoljna s svojim poklicem 

sem z njim zadovoljen 

je v redu 

sem zadovoljen na svojem delovnem mestu  ! 

mi delo nudi zadovoljstvo 

opravljam samostojno zdravstveno dejavnost 

Me delo,ki ga opravljam zadovoljuje 
 

Ponosen, ker sem zaposlen v RA 

je vseeno lažje kot prej 

je to nadgradnja dosedanjega dela 

je dodatna vrednost našemu delu 

delo v referenčni ambulanti naj bi bilo s časom naprej 

zaposlitev prinaša dodatne izzive 

je strokovni izziv in pričakovana večja kakovost obravnave bolnikov 

nudimo večjo kakovost storitev 
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da, ker orjemo ledino in smo boljši kot drugi 

je to velik strokovni izziv 

omogoča več strokovnih možnosti pri delu kot v navadni amb. 

opravljamo delo bolj kakovostno 

Je nadgradnja mojega dela 

je projekt zelo dober in delo zanimivo. 

takšno delo veča kakovost obravnave bolnikov 

mi je to potrdilo, da smo v ambulanti do sedaj delali dobro 

sem se za to prizadeval dalj časa 

je se je izboljšala kakovost dela 

DA,nov izziv in pričakovanje rezultatov. 

ker v tem vidim napredek v kvaliteti dela in večanju "zdravja" populacije" 

nam omogoča kvalitetnejšo obravnavo pacientov 

je nov izziv smiselne poti stroke 

dobra amb. 

mi omogoča večjo kvaliteto dela  

je to najnaprednejša oblika dela v primarnem zdravstvu 

je DMS dovolj komunikativna,da se približa zavarovancem 

delo opravljam kot samozaposlen 

ker omogoča bolj kakovostno delo 
 

Nisem ponosen, ker sem zaposlen v RA 

dodatno obremenjen 

da bi bil ponosen, ker delam v referenčni ambulanti? se to res pričakuje od mene? 
 
 
 

Kaj želite spremeniti 

Dodatnega zdravnika 

zaenkrat je vse ok 

Konkretnejša navodila in racionalizacija dela, ki jo sedanji vprašalniki ne zagotavljajo.   

preveč je statističnih podatkov, zbiranja podatkov  in premalo izvajanja delavnic, edukacije pacientov... 
Utopično - vendar želim si nove prostore, ki bodo zadoščali novim zahtevam. Tudi pri rednem delu v ambulanti se je marsikaj 
spremenilo, vedno več funkcionalne diagnostike, posegov....  in zmanjkuje prostora. Vendar kje dobiti denar za nove 
prostore, ko p 
Potrebujemo več prostora, kjer bo delovala DMS. Nekatera strokovna pričakovanja tudi še niso jasna. DMS se bo dodatno 
izpopolnjevala ob delu, zanjo je bilo zelo veliko strokovnih novosti, saj premalo znanja prinesejo iz šole. Potrebna je še 
uskladitev u 
Še vedno je problem naročanje pacientov, ker se ga nekateri pacienti težko navadijo in potem zaradi nenaročenh  pacientov 
nimamo dovolj časa za naročene. Pacienti so še vedno navajeni, da kljub dobri obravnavi pri DMS - ker so že ravno tu .... 
pričakuje 

organizacijo in delo sproti dopolnjujemo 

radi bi širitev prostorov 

Želim si čim prej DMS, ki bo v celoti zaposlena pri meni in bo opravljala delo referenčne sestre samo za moje bolnike. 

Nimamo večjih težav, izpopolniti moramo le še izmenjavo podatkov med diplomirano medicinsko sestro in zdravnico. 

upoštevati bi se morali začetni stroški pri referenčnih ambulantah, zlasti naložbe v prostor in potrebno opremo 

Zaenkrat nič 
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Več časa, oz. točno določen čas moramo nameniti za izmenjavo delovnih in ostalih problemov, tu smo še šibki, ker je preveč 
tekočega dela. Odnos med obema sestrama je treba še nadgraditi, da v njem ne bo neke zadržanosti, rivalstva. Pacienti, 
mislim, ga  

dodatni delovni prostor in DMS za polni delovni čas 

potrebovala bi še dodaten prostor za specializanta oz. študenta, ko sta pri meni. 
za nemoteno delovanje RA v naši regiji, bo potrebno opredeliti pristojnosti diabetologa/pulmologa, ki si še vedno \"lasti\" 
populacijo bolnikov, ki so sedaj v naši pristojnosti. prihaja do podvajanja storitev in negotovosti s strani pacientov kam naj  

Enotna elektronska podpora po posameznih programskih hišah. 

Da na eno RA zaposlimo celo DMS  Dela je dovolj 
Uvedbo učinkovitega E-kartona, za uvedbo le-tega si že prizadevamo,  želeli bi si zaposliti še enega zdravnika, da se 
razbremenimo previsoke glavarine 

da končno ustalimo delovni tim v ambulanti (do sedaj  ni bil konstanten) 

Je še premalo časa, da bi lahko konkretiziral, kaj manjka, ali kaj bi lahko dodali, bomo videli sproti.  
Zmanjšati število dnevnih obravnav na račun zmanjšanja administrativnih zadev  - strokovno podprt računalniški 
program,ki bi zmanjšal število papirnatih dokumentov 

samo manjše organizacijske spremembe,boljša informacijska podpora 
 
 

ZDRAVNIK JAVNO ZDRAVSTVO 

NE želim spremembe del. mesta 

sem zadovoljna 

sem zadovoljna s svojim delovnim mestom 

ne, zaenkrat sem s svojim delom zadovoljna 

Sem na trenutnem delavnem mestu zadovoljna 

odhajam v pokoj 

me delo zadovoljuje 

delo v RA  sprejemam kot nadgradnjo dela v spl.amb. 

ne, s svojim del. mestom sem povsem zadovoljna 

ker sprememba delovnega mesta ne bi pomenila rešitev mojih težav 

sem z delom zadovoljna 

sem zadovoljen z njim 
Sedaj  sem  začela  graditi in  uvajati  nove  spremembe  in  si  želim  videti  rezultate  ko  bo  vse  
opravljeno 

sem s svojim delovnim mestom zadovoljna 

mi to večinoma ustreza 

ne 

sem zadovoljna na svojem del. mestu 

izpolnjujem si zadane cilje izvirajoče iz dolgoletnega opazovanja pomanjkljivosti pri delu 

sem večinoma zadovoljna na sedanjem delovnem mestu 

zadovoljna z delom 

me vsebina dela zanima in veseli 

imam zelo dobre pogoje za delo 

za izbrane zdravnike to ni možno. 

sem zadovoljen 

Ne, ker sem zadovoljna 
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Mi to DM ustreza  

sem z delom zadovoljna 

je to delo, ki sem ga izbrala in ga delam z veseljem 

imam svoje delo rada 
ne, zadovoljna sem s svojim delovnim mestom, moti pa me, da moramo nadomeščati odsotnosti zdravnikov, in to v rednem 
delovnem času ( oz,. z neplačanimi prekoračitvami, zato smo ves čas pod velikim časovnim pritiskom 

sem zadovoljna 
 
Ponosen, ker sem zaposlen v RA 
 

menim, da koristno pripomore k boljši obravnavi bolnika in promociji zdravega načina življenja 

pomeni velik napredek v obravnavi kroničnih bolnikov 

da drugačen pristop mu nudi več možnosti, da svoje delo dobro opravim 

Orjemo ledino novosti,kakovosti in dobrobiti ljudi. 

lahko ponudi višji nivo in večjo kakovost storitev 

sem sodelovala pri koncepciji in rojstvu 

orjemo ledino 

daje mi usmeritve za boljše delo  

zagotavljamo višji nivo storitev 

to predstavlja nov izziv in napredek 

RA pomeni korak naprej v razvoju družinske medicine v SLO 

RA mi bo pomagala boljše evalvirati svoje delo in ga sproti popravljati 
Menim, da mi delo v referenčni ambulanti pomaga, da lahko aktivno sodelujem v projektu referenčnih ambulant in prispevam 
k njegovemu razvoju. 

gre za nov projekt, kjer so izbrane najbolj kakovostne ambulante 

je to nadgradnja dosedanje oskrbe kroničnih bolnikov in preventivna obravnava zdrave populacije 

začel sem novo poglavje v načinu oskrbe pacientov 

spremljam novosti 

je kakovostni premik v družinski medicini 

pomeni novo kvaliteto dela 

imam več denarja za laboratorij 

ponosna ravno ne, se mi pa zdi način dela dober 

ker povečuje kvaliteto obravnave pacienta 

Da, ker je bolj kakovostna obravnava pacienta 

je nadgradnja 

je večja natančnost pri delu 

da, ker imam več možnosti za bolj kakovostno vodenje bolnikov 

Se opravlja delo na višji kakovostni ravni 

je to pot k bolj kakovostnemu delu. 

bo delo kakovostnejše 

je napredek v pristopu do zdravja ljudi 

bo kvalitetnejša obravnava pacientov 

se mi zdi to dodatno priznanje za dobro delo in nudi v perspektivi še bolj kakovostno delo 

kakovostno delo 
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Nisem ponosen, ker sem zaposlen v RA 

ne,na to nisem pomislila.  

ker sem ostala brez svoje sestre 

ponos ni pravi izraz 
 

Kaj želite spremeniti 

računalniška podpora - registri 
Morda malo več znanja o vodenju, upravljanju s človeškimi viri (human resource management), odnosih v timu, upravljanju z 
materialnimi viri, saj nenazadnje upravljamo z ogromnimi sredstvi v letnem okviru... 

računalniško podporo 
Znižali obremenitve(glavarinske količnike na1500 mesečno)  Omogočiti nagrajevanje kakovosti dela,diferencirano  
Omogočiti večjo samostojnost pri vodenju in več orodij za vodenje  izstopiti iz sistema javnih uslužbencev 

le opremo, ki bi mi zagotavljala takšne pogoje dela, kot jih zahtevajo predpisi 
1. računalniški program, ki nam ubija čas in živce (ne le v RA)    2. potrebna bo cela DMS za eno ambulanto DM    3. 
protokole obiskov v ambulanti DM(ne morejo biti neomejeno pogosti in enkrat pogostejši kot v EU za bistveno manjši delež 
BDP) 
Želim manjše število pacientov, manjše obremenitve, da bi laže kakovostno opravljala delo in mi ne bi bilo treba zato žrtvovati 
svojega prostega časa. Želim, da bi bila RA situirana poleg moje ambulante, da bi bolje izkoristila možnosti, ki jih daje. Tr 
Primanjkuje mi časa za bolj pogosto komnikacijo z DMS,tekoče reševanje problemov.Moti me tudi njena fizična ločenost od 
amb.(dela vzporedno z nami, a v prostorih  2 nadstropja više)Želela bi tudi , da bi bila DMS v RA prisotna  8h / d 
Zdravnik je preobremenjen, velikokrat z balastom, dostopnost do zdravnika bi morala biti regulirana z omejitvami na strani 
pacientov (npr. nad določenim številom obiskov v letu doplačila...), administracije je vedno več, še vedno šepa računalniška 
podpo 

delovne pogoje in opremo, ki bi mi nudila nivo dela, kot ga zahtevajo predpisi 

Diplomirana medicinska sestra bi bila kos nalogam in v pomoč zdravniku, če bi bila zaposlena v polnem delovnem času. 
Cela DMS in ne samo polovica  Boljša informacijska podpora (program ISOZ21 ni optimalen)  Več časa oziroma manj 
opredeljenih pacientov  Da bi bila tudi sosednja družinska ambulanta (dr. Kiklova), s katero dobro sodelujemo in se po 
potrebi pokrivamo, tud 
Želela bi manjše število pacientov . Na  ta  način  bi  lažje   opravljali  svoje  delo. Zaenkrat  so potrebni veliki 
napori vseh  zaposlenih  v  ambulanti 

Zmanjšati delovne obremenitve ter imeti srednjo medicinsko sestro, ki bi bila sposobna zadane naloge profesionalno opraviti. 

večji pomen kakovosti in ne številu opravljenih storitev 

Delovne prostore za visoko sestro. 
napredovanje obsega pregledov , ki ga odreja koordinacija RA na ministrstvu naj se upočasni, saj je poglavje diabetesa že zelo 
obsežno in potrebuje postopno u/izvajanje. Seveda ob ustrezni elektronski podpori, ki jo pogrešam. 

manj opredeljenih oseb, manj protokolov, vnašanja podatkov oz. bolj poenostavljene protokole, večje prostore 

Boljša povezava zdravnik - diplomirana medicinska sestra. 
DMS,ki bi delala polni delovni čas samo v naši ambulanti, ker bi bila njena pripadnost ambulanti večja, pacienti bi jo lažje 
sprejeli kot del tima. 

močno bi si želela znižanja glavarine in pravice, da si sama izberem podrejene.  

zmanjšanje administrativnega dela 
Vseh sredstev za delo še vedno nimamo. Z vodstvom Zd pa se ravno konkretno ne pogovarjamo,o referenčni ambulanti.To me 
trenutno nič ne moti, ker delam svoje delo. 

DMS bi morala biti zaposlena 8 ur v eni reerenčni amb 
V našem zavodu smo izbrani osebni-družinski zdravniki in obenem tudi opravljamo urgenco na terenu. Ta obseg dela je 
preobširen, obremenjujoč in tudi moteč za našo referenčno ambulanto. 

boljše odnose v širšem kolektivu 

moti me dislocirana referenčna ambulanta 

Da bi posvečali še večjo pozornost za kakovostno obravnavo pacientov 
1. prostor DMS bližje ordinaciji (sedaj je v 2. nadstopju, mi pa v pritličju)  2. več časa za skupne sestanke  3. manjše zahteve 
bolnikov (dostopnost za bolnike je zelo velika, niso pripravljeni veliko čakati na izpolnitev svojih zahtev in reševanje zdra 

diplomirana  in srednja medicinska sestra bi morali biti v amb. zaposleni s ponim delovnim časom.  
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delovni prostori, manjša obremenitev s frekvenco bolnikov,  
Število opredeljenih pacientov obvezno zmanjšati,   dipl. med sestra naj ima pristojnosti za vodenje  kroničnih bolezni, ki 
so bile določene do sedaj- sladkorno bolezen, astma, KOPB, hipertenzija in opravlja  preventiva za srčno žilne bolezni. 
Povečevan 

Ambulanto imama šele od septembra, tako da še nimam prav konkretnih predlogov, konec leta pa bo gotovo že kakšna pobuda 

oprema, manjše število opredeljenih pacientov 
 

DMS ZASEBNE AMBULANTE 

NE želim spremembe del. mesta 

sem zelo zadovoljna s svojim delovnim mestom 

sem zadovoljna 

Se dobro počutim na tem mestu in ker ponuja veliko možnosti za razvoj zdravstvenovzgojnega dela, kar mi je v izziv. 

sem s tem delovnim mestom zelo zadovoljna in bi bilo že težko boljše kje drugje. 

sem zelo zadovoljna 

ne, ker sem zadovoljna 

me to delo veseli 

sem zadovoljna 

me to delovno mesto veseli 

imam rada to delo. 

mi je pisan na kožo 

sem zadovoljna. 

mi je delo všeč 

mi je delo všeč 

mi je všeč. 

rada delam,to kar delam 
sem na tem mestu zelo zadovoljna, po mojem mnenju je zelo pomemben tim sodelavcev s katerimi sodeluješ, jaz sem s 
svojimi zelo zadovoljna. 

sem trenutno v referenčni ambulanti zadovoljna 

se trenutrno dobro počutim na delovnem mestu, ki ga upravljam. 

sem zadovoljna 

mi je všeč 

sem zadovoljna, nadrejeni mi zaupajo 

to si želim opravljati 

to si res želim delati  

ne, ker se tukaj v redu počutim in delam tisto kar mi je všeč 

sem zadovoljna z delom, ki ga opravljam 

sem s trenutnim delovnim mestom zelo zadovoljna. 

sem zadovoljna 

ne, sem zadovoljna svojim delovnim mestom 

sem s trenutnim delovnim mestom zelo zadovoljna. 

sem zadovoljna z tem delovnim mestom. 

se počutim dobro 
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Ponosen, ker sem zaposlen v RA 

ker menim da sem pomembna in koristna, da bolniki radi prihajajo in tudi nadrejeni so zadovoljni z mojim delom 

lahko delam po svojem sistemu 

Je odgovorno delo, ki zahteva veliko znanja. 
vidim, da so ljudje zelo zadovoljni, da sem jim posveti malo več časa ter da se zanimamo za njihovo zdravje. Tako, da sem zelo 
ponosna, da so ljudje zadovoljni z mojim delom. 

mi je to izziv in počutim se koristno 

da, ker 

rada delam na področju zdravstvene vzgoje 

se mi zdi delo koristno 

kakovostno skrbimo za naše paciente 

se bolje posvetimo bolnikom. 

imamo možnost boljšega stika s pacienti 

sem član ožjega tima, ki me zelo vključuje. 

so ljudje videti zadovoljni 

so ljudje videti zadovoljni 

se dodatno izobražujem 

izpopolnjujem znanje,si vzamem čas za ljudi in jim prisluhnem 

Menim, da s svojim delom zelo pripomorem k boljši obravnavi naših pacientov. 

imam kot dipl,m.s. pomembno vlogo pri obravnavi pacientov.  

lahko pomagam ljudem, pa čeprav je včasih samo pogovor(veliko šteje pri pacientu). 

ker je častno delo 

dobro delo, nov projekt v SLO 

mislim da lahko veliko doprinesem k dobri in kakovostni obravnavi bolnika. 
so pacienti navdušeni in hvaležni, pridobila in obnovila sem veliko strokovnega znanja, ta preventiva ima sedaj smisel- za 
paciente imamo zadosti časa in razumejo naš trud ter so pripravljeni sodelovati 
Vsakodnevne pohvale in zadovoljstvo pacientov, ta preventiva zdaj ima smisel- za pacienta imamo dovolj časa, pacenti 
razumejo bistvo RA in radi sodelujejo 

da 

želim ljudem pomagati in deliti svoje znanje na področju zdravja 

ker vem, da delam za paciente 

sem prepričana,da lahko s svojim delom veliko pripomorem k boljšemu zdravju pacientov. 

sem pridobila ogromno dodatnega znanja 

da, ker me delo veseli in ker so tudi pacienti zadovoljni z mojim delom 

mislim,da lahko s svojim delom veliko pripomorem k boljšemu zdravju pacientov. 

menim, da lahko z našim delom veliko doprinesemo pacientom. 

ker mi je delo všeč 
 
 
 
 

Kaj želite spremeniti 
Za nemoteno delo absolutno potrebujemo enoten računalniški program, ki bo podprt z vseh strani in bo uporaben. 
Pomembno bi bilo, da glede na trenutni obseg dela in obseg, ki se obeta še nadaljno uvedemo 8 urni delavnik.  Organizacija 
izobraževanj, bi mo 

nič 

Prostorska razširitev, bolj strukturirana predaja dela (\"raport\")." 



Referenčne ambulante družinske medicine – Anketa o zadovoljstvu zaposlenih v 2011 

 

Pripravila: Projektna pisarna RA, marca 2012                                                            Stran 30/36 

Zaenkrat je vse dobro, tako, da ne rabimo sprememb. 

Manj pacijentov in več časa za posamezno obravnavo 

Zaenkrat nebi spreminjala ničesar ker sem z samim potekom dela zadovoljna. 

- organizacijo dela  - področje delovanja laboratorija 

-poenotenje pri vpisovanju v rač. program  -večji prostor, kjer sprejemam paciente 

Menim, da bi morala biti javnost bolj obveščena o referenčnih ambulantah (več reklame). 

Menim, da bi morala biti javnost bolj obveščen o referenčnih ambulantah (več reklame). 

Večji delavni prostor. 

dobro organiziranost,boljše sodelovanje,izboljšani delovni prostori 
-računalniški program, ki bi podpiral vse vprašalnike ter vse kar obsega delo v RA DMS  -računalniško podprte registre 
(zdravi, povišani holesterol....)   

sem zadovoljna 

NIČ 
Jasni protokoli dela,boljša in enotna informacijska podpora, vsebine modulov primerne delu v RA in da bi bili o predavanjih 
obveščeni prej(vsaj en mesec).   Potrebovali bi več praktičnih pripomočkov, za lažjo demonstracijo (ateroskleroza, 
diabetes) za i 
dodatnega prostora za RA , vendar na občini jim ne moremo nikakor pojasniti ,da nujno potrebujemo dodatni prostor. Bilo bi 
dobro , če bi dobili od projektnega sveta ali pa ministrstva kašno mnenje oz. navodilo kaj so dolžni lastnik stavb zagotoviti za 
n 
Nujno potrebujemo dodaten prostor za RA vendar smo koncesinarji in na občini nimajo posluha za naše težave. Menim, da bi 
nujno potrebovali nekakšno navodilo oz.  mnenje ministrstva za zdravje,kaj morajo občine zagotoviti za nemoten potek dela 
na primarn 

prostor 
8 urni delovnik, da nisi pri delu časovno omejen,  da ostane dovolj časa za pacienta, papirologijo in Naročanje  - smo majše 
\"specialistične \" amb., in če se želiš vsem posvečati, tako kot so kazalci kakovosti smo časovno omejene   " 

S svojo ambulanto sem zadovoljna. 

8 urni delovnik. Premalo časa za kakovostno obravnavo  

S svojo ambulanto sem zadovoljna. 

da bi bila diplomirana medicinska sestra zaposlena za polni delovni čas. 
 

DMS JAVNE AMBULANTE 

zaenkrat mi je nov izziv delo v ra 

ker mi ji to delo zelo všeč!!! 

mi je to delo všeč 

sem trenutno zadovoljna 

NE 

imam rada svoje delo 

sem šele zač. delati na tem del. mestu . 

sem trenutno zadovoljna 

mi to delo ustreza 

sem zadovojljna z delom v RA 

ker sem zadovoljna na tem del. mestu. 

sem na svojem mestu zadovoljna 

NE 

Sem zadovoljna svojim delom 

Delo DMS je dobro zastavljeno 
mi ta predstavlja velik izziv in sem z delom zadovoljna. Želim si, da bi v bližnji prihodnosti delala ena DMS na enega 
zdravnika. 
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delo opravljam z veseljem, pridobila sem veliko strokovnega znanja, nudi samostojnost... 

sem zadovoljna s svojim delom 

razen,če ni druge možnosti  

z delom v referenčni ambulanti sem popolnoma zadovoljna 

mi trenutno pomeni izziv in nadgradnjo prejšnjega dela 

Sem zadovoljna 

rada delam to kar delam 

mi je delo v amb. všeč 

je to delovno mesto sprememba  

ne, mker rada delam, to kar delam 

NE,ker mi to delo odgovarja 

mi je to delo všeč 

sem s tem delovnim mestom zadovoljna 

ker se počutim dobro v RA 

sem zadovoljna 

je zanimivo in polno izzivov za DMS. 
 

Ponosen, ker sem zaposlen v RA 
sem samostojna, kako se      organiziram, tako delam,smo dober tim in lepo sodelujemo, izziv mi je dodatno znanje, 
izobraževanje, odgovornost!!! 

se lahko posvetim pacientu in mu nudim različne informacije. 

imam možnost sodelovati v novem projektu 

orjemo ledino 

delam to za kar sem se izobraževala 

sem mi zdi, da je to nadgradnja pri mojem delu 

me pacienti dobro sprejemajo 

milsim, da lahko pripomorem k kvaliteti obravnave 

lahko veliko pripomorem k kvalitetnemu delu 

je zanimivo delo, ki ga lahko samostojno opravljaš 

ker se mi je razširil spekter znanja 

ponosna ne, zadovoljna da 

mi to predstavlja nov izziv in veliko možnost pridobivanja in  razvijanja novih znanj.  

Se bolj poglobljeno ukvarjam sposameznikom 

delo je kreativno,uporabniki lahko neposredno oceni delo DMS. 
je to upeljevanje nekaj novega in ta način dela predstavlja kakovostno obravnavo pacienta, predstavlja velik izziv za DMS, pri 
delu je samostojna in pripomore lahko veliko k opolnomočenju pacienta, v RA vidim odlično timsko delo za kakovostno 
obravnavo 
tisti, ki so me povabili, cenijo moje dosedanje delo in strokovnost, ker se rada spopadam z novostmi, ki obetajo veliko 
dobrega, hkrati pa lahko nekoliko vplivam na nadaljni potek.... 

je delo visoko strokovno, lahko delam kvalitetno ter so zadovoljni pacienti. 

sem po 31 let delovne dobe osvežila znanje 

 imam možnost pridobivanja novih znanj 

je to zame pozitivna sprememba  

lahko veliko in kvalitetno naredim za paciente 

imam možnost kreativnega dela (kurativni obiski, predavanja) 
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vidim pozitiven odnos pacientov, ter pozitivne rezultate  mojega  delo 

lahko uporabim svoje znanje,dms-dietetik 

zadovoljna ne pa ponosna 

lahko veliko naredim v korist pacientov 

lahko malo še izboljšam delo splošne ambulante 

mi pomeni nov izziv mojega dela 

ker lahko delam, samostojno 

mislim, da sem sposobna za to delo  

DA,ker lahko nadgrajujem svoje znanje na večih področjih zdr.vzgoje.  
da, ker lahko več nudim pacientom in jih bolj osveščam o zdravem načinu življenja in preprečevanju ter spoznavanju in 
sprejetju svojih bolezni 
pacientom lahko več svetujem, jih seznanjam z zdravstveno vzgojo in jim poskušam pomagati pri spoznavanju in 
razumevanju njihove bolezni  

ker rada spoznavam nove stvari in nadgrajujem svoje znanje 

lahko pacientom ponudimo najboljše, kar se v tem trenutku da 

Lahko uporabim svoje znanje-DMS-dietetik 

ponuja poklicno rast in strokovno nadgradnjo. 
 

Nisem ponosen, ker sem zaposlen v RA 

Bolj mi odgovarja patronažna služba 

Ker preprosto nisem imela druge izbire. 
bi rada delala kvalitetno, pa niti računalniške podpore, niti prostorske nimamo še urejene, ideja se mi zdi pa fantastična in 
ponosna bi bila, če bi lahko delala utečeno s pacienti, za njih in v sodelovanju s timom 

ponosna??? občutki so mešani 
 

Kaj želite spremeniti 
 

Vsekakor bi najprej morali urediti računalniško podporo, izobraževanja in nato delo z bolniki.  2 

v globalu sem zadovoljna z delom v ra...upam, da se bo projekt razvijal samo v pozitivno smer, da bodo dobri 
rezultati...in da bomo dipl.med.sestre v ra primerno nagrajene. 

 

da bi imela svoj prostor, ki ne rabi biti velik, saj za to delo ne potrebujem veliko prostora. 1 

Potrebujemo ustrezno dodelan računalniški program za referenčne ambulante ter prostorsko urejenost ambulant. 1,2 

Želela bi si primeren in bol prostoren, delovni prostor! 1 

Poseben delovni prostor, v katerem lahko delujem polni delovni čas in opravljam svoje delo. 1 

zaenkrat še ne morem ničesar komentirati, ker je še prekratek čas!  

Predvsem bi potrebovala večji prostor, trenutno gostujem v okulistični ambulanti, menim pa, da bi ena dms lahko 
bila zaposlena v eni RA, glede na obseg dela in kakovostno obravnavo pacientov, želim si tudi enotne računalniške 
podpore.  

1 

Zelo si želim imeti svoj prostor, kjer bi delo potekalo nemoteno, zaradi zagotavljanja varstva podatkov pacientov in 
razvijanja zaupanja ter empatičenga odnosa.   

1 

Boljši odnos do referenčnih sester (nikomur nočemo nič vzeti), malo več smernic in usklajenega dela. Podajanje inf.v 
vseh ref.amb. enako! PROSTOR, kjer bi svoje delo lahko opravljala nemoteno. 

1,3 

Mislim, da pri svojem delu, se pravi celostni in kvalitetni obravnavi vsakega pacienta potrebujemo še veliko 
dodatnega znanja. Izkušnje pridejo pa z leti prakse. Za dobro delo pa potrebujemo oboje. 

3 

Da imam nemoteno delovanje ambulante, brez dodatnih zadolžitev, da čimprej dobim opremo, ki jo potrebujem in 
da mi nadrejeni ne določajo, koliko pregledov bi morala opraviti mesečno. Do zdaj še vedno delamo na kvaliteti, ne 
na kvantiteti in upam, da bo  

3 

težko je vse to uskladiti, ker sem v podrejenem položaju- direktor ima zadnjo besedo- za mnenje me ne vpraša. 5 

Stvari, s katerimi nismo bili zadovoljni, prostor, oprema že počasi uspešno izpopolnjujemo. Tisto kar se mi zdi, da 
morda najbolj manjka so sestanki z ostalimi referenčnimi ambulantami in izmenjava mnenj, delovnih izkušenj.  

1,2 

Menim, da bi bilo potrebno zdravnike še dodatno informirati o pomenu RA. 5 
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Zaradi kakovostne in celostne obravnave pacienta, ter samega načina dela, se pri delu kaže pomanjkanje časa. Obseg 
dela se zelo hitro povečuje. Način obravnave pacienta zahteva tudi ogromno dokumentiranja, kar vzame veliko časa. 
Administratorja v RA ni, 

4 

Predvsem zagotoviti samostojen prostor za DMS, ki je v bližini ordinacije.    -Boljša podpora računalniških 
programov, sistemov... 

1,2 

Nimam ustreznega prostora in nadrejeni nimajo veliko posluha. 1,5 

Menim, da bi v eni ambulanti morala biti zaposlena ena diplomirana medicinska sestra in ne samo 0,5. Sedaj lahko 
delo izvajamo kvalitetno in strokovno. V kolikor se bodo še dodajala obolenja bo naše delo izgubilo svoj pomen. 
Zavedati se moramo, da bodo  

4 

namesto 4 urnega dela v RA 8 urno,  strniti vprašalnike v enega skupnega in prevod tudi v madž.jezik,točno 
opredelitev pac.npr.z DM tip 2-kdo jih obravnava,v katerem obdobju,kdo jih napoti na lab.preiskave,očesni pregled 
ipd. (ne da se lovimo   oz.dupli 

4 

="želela bi si sodelovanja z timom v smislu timskega dela, sedaj še vedno opravljam svoje delo ločeno od zdravnika, 
aktivno vabim paciente odziv je slab, pacient, ki prihaka v ambulanto bi lahko bil obveščen tidi o prisotnosti DMS v 
ambulanti , z namenom  

3 

Pohištvo za ureditev gradiva za paciente in večjo mizo   1 

delovni prostori (m2)- priporočila  najprej izobraževanje za preventivo, ker je to osnova, in ker jo delamo prvo. 1 

Mislim, da je nujno postaviti jasna pravila, da je nujno osvestiti ljudi, da je namen ref.amb. za njihovo še boljšo in 
kakovostnejšo obravnavo, delovni prostor bi moral biti en za dipl.med.sestro podobno kot ima zdravnik svoj prostor, 
saj seljenje iz am 

3 

Kot že omenjeno bi želela ,da delam samo v RA polni delovni čas, ker le tako bom lahko opravila celotno in 
kakovostno svoje delo. Želela bi si kakovostno računalniško podporo in pravično plačilo za svoje delo. 
Administratorji so samo na papirju! 

4 

večje delovne prostore,prostor za EKG, Dopler, Spirometer itd... in poln delovni čas dms v RA 1,4 

Jasnejša in bolj konkretna navodila za opravljanje dela v ra-večja kakovost.majn administracije-ostane več časa za 
paciente. 

3 

želim več zunanjih informacij, več pomoči pri organizaciji in delu, izobraževanje bi morale imeti pred začetkom dela,    3 

poenoten računalniški program 2 

delovni prostor, računalniški program ,ki bo prilagojen ref. amb. 1,2 

nove delovne prostore 1 

spremenila bi to, da bi bilo mogoče več časa za obravnavo pacienta, da bi bili delovni prostori opremljeni kot je 
potrebno za opravljanje kakovostnega dela, bolj natančno opisano kam spada določen bolnik po celostni obravnavi. 

1,3 

želela bi, da je zaposlen tudi administrator,saj je ogromno računalniškega dela, ki pa ga vsega ne obvladam.   2 

Nadgradnja računalniškega sistema,obrazložitev dela in nalog DMS v ref.ambulanti drugim zdravstvenim delavcev 
zaposlenim v zd. 

2 

več časa za pacienta- oz. ena dms na enega zdm. 4 

ena dms na enega zdm 4 

nadgradnja računalniškega sistema, osveščenje drugih zdravstvenih delavcev v ZD o delu v ref. amb. 2 

boljše delovne prostore,mankajoče aparature 1 

zmanjšati število pacientov na ambulanto, zmanjšati(ukiniti)vzporedna dežurstva...  4 

Dajte nam čas, da delamo s pacienti! V množici administrativnih zahtev z vaše strani in s strani zavarovalnice pa še 
neprestana izobraževanja... administratorke v ambulanti NI, diplomirana medicinska sestra, ki je velikokrat na 
izobraževanju pa samo za  

4 

prostor,boljše sodelovanje v timu 1 

Morali bi se preurediti ambulantni prostori RA. Ustrezne preureditve prostorov so v planu ZD Ajdovščina in se bodo 
izvedle v juliju 2012.  Opremljenost z medicinskimi aparati je ustrezna.  Zadovoljna sem, da delo izvajam skupno 
v timu in v ambulantnih p 

1 

 

MS ZASEBNE AMBULANTE 

NE želim spremembe del. mesta 

sem tukaj zadovoljna 

mi je delo tukaj všeč 

sem zadovoljna 
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mi še kar ustreza 

mi je tukaj dobro 

sem zadovoljna s svojim delom 

ker je to delo, ki si ga želim opravljati 

me zadovoljuje 

me delo veseli 

ustreza mi ta položaj 

rada opravljam to delo 

ne,menim,da je to pravo delo zame 

sem zadovoljna 

imam rada to službo 

upam da bom kmalu dosegla kvoto za upokojitev .....če...sicer pa imam svoje delo rada in pacienti v naši amb. so res ok 

sem s tem in v tem delu zadovoljna 

mi delo ustreza in sem zanj usposobljena 

ne 
 

Ponosen, ker sem zaposlen v RA 

je to v redu 

mi je delo s pacienti všeč 

smo dober kolektiv 

bo to dobro za bolnike 

boljše poskrbljeno za paciente 

tako pač mora biti 

se izobražujem 

sem samo del, ker vodim splošno ambulanto 

smo bolj dostopni do ljudi 

ker je to zagotovo nekaj zelo pozitivnega 

je sprememba očitna 

smo bolj dostopni do informacij 

pride moje delo in znanje do izraza 

gremo naprej z napredkom zdravstva. 
 

Nisem ponosen, ker sem zaposlen v RA 

menim, da nisem pomemben član RA. 

ne opravljam delo referenčne sestre 

samo pomagam teamu prej pa sem sama skrbela za vse preventivne preg--imamo 1950 opredeljenih pacientov 
 

Kaj želite spremeniti 

menim, da so odnosi v naši ambulanti prijetni, delo poteka usklajeno. 
Da spremenimo delovne prostore (sedanji so premajhni, čakalnica pa skupna z upravo ZD)  Da se zmanjša 
administrativno delo 

nič 
delovni prostori bi morali biti čisto ločeni od prostorov splošne ambulante. Sestra, bi morala delati v drugi izmeni 
kot ambulanta, ker moti proces dela s svojimi prihodi in vmesnimi vprašanji redno ambulanto. 

odnosi so dobri ,prostori zadostujejo mogoče zmanjšat število vpisanih pacientov,da bi lahko delali kvalitetneje 
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delovne procese 

lahko bi bilo več prostora   
vodenje,procesi prostori so v redu samo stimulacija dela vsakega dodatnega bi morala biti ovrednotena kajti 
vsakemu ki se naloži dodatno delo se ga ponavadi dodatno stimulira in če to velja za zdravnike bi bilo prav da bi tudi 
za nas sms ,ki smo izpadle 

 

MS JAVNE AMBULANTE 

 
NE želim spremembe del. mesta 

sem z svojim delovnim mestom in timom zelo zadovoljna 

mi delovno mesto predstavlja dober izziv lastne organizacije dela,nadgradnje znanja in pridobitev praktičnih veščin 

verjamem,da se bodo nedorečene stvari speljale ter odvijale v pozitivno smer 

sem zadovoljna z trenutnim 

se na tem delovnem mestu počutim dobro 

imam na tem delovnem mestu dolgoletne izkušnje 

sem zadovoljna na svojem del mestu 

mi delovno mesto ustreza 

sem s tem del. mestom zadovoljna 

se dobro počutim v naši amb. in dobro sodelujem z zdravnico, z dipl. m.s. v ref. amb in pacienti 

sem zadovoljna 

NE,ker mi je delo všeč 

mi delo ustreza 

ne,ker imam rada svoje delo in ga ne bi menjala 

mi to ustreza  

sem zadovoljna z delom 
 

Ponosen, ker sem zaposlen v RA 

imam dober tim,v katerem dobro sodelujemo in mi daje možnost lastne preizkušnje praktičnega znanja ter komuniciranja 

ker je tako prav 

imam priložnost,da izpopolnim določena teoretična znanja,ki jih okrepim še v praksi 

se s sodelavci razumem dobro, in tudi delo je zanimivo 

pridobiš novo znanje in izkušnje 

da da 

je delo bolj kvalitetno 

mi delovni pogoji ustrezajo 

delamo bolj kakovostno 

ker vem, da je to zelo pomembno in koristno za paciente, pacienti so zadovoljni 

predstavlja novi izziv 

lahko samostojno opravljam delo in uporabljam znanja ki jih pridobivam 

ker je pacient bolj kakovostno obravnan,več časa je namenjenega za pacienta,opravi se več preventivnih preiskav.  

je prva taka ambulanta v ZD    
 

Nisem ponosen, ker sem zaposlen v RA 

me ne veseli to delo. 

še ne čutimo nobenega olajšanja pri svojem delu 
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Kaj želite spremeniti 
Želimo si enoten računalniški sistem ter enotna navodila glede vodenja referenčne ambulante in boljšo vključitev 
določenih zdravnikov. 

manj nadomeščanj ambulant 
Večja motiviranost ter vključitev zdravnika v tim,da poda svoje mnenje,ideje,kako si je zamislil vključitev 
dipl.med.sestre v njegov tim, dostopnost za informacije oz da je zdravnik na razpolago v kolikor se pokažejo 
vprašanja.  Enotna navodila vsem amb 

Več pripomočkov, ki jih rabimo, da delo poteka nemoteno. 

zaenkrat ne bi nič spremenila. 

preobremenjenost v delovnem času 

več zanimanja iz strani vodstva, podpore 

ja eno 8 urno sestro zaposliti,ker je problem nadomeščanj.... 

delovne prostore 

ambulanta je dobro organizirana. 
 

 


