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POROČILO IZVEDENEGA MERJENJA ZADOVOLJSTVA 

UPORABNIKOV – ANKETIRANJA V ZDRAVSTVENEM DOMU 

ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA GORICA, ki je potekalo 

od 07.03.2013 do 14.03.2013 

 
Na osnovi ISO 9001:2008 in potrjenega plana s strani notranjih presojevalcev smo izvedli merjenje 

zadovoljstva uporabnikov v enotedenskem (od 07.03.2013 do 14.03.2013) anketiranju pacientov oziroma 

uporabnikov zdravstvenih storitev Zdravstvenem domu Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica. 

 

Strokovni svet ZDZV Nova Gorica je anketiranje izvedel prvič, zato je sprejel odločitev, da bo anketiranje 

potekalo anonimno tako za paciente kot tudi za ambulante, kar pomeni, da so rezultati posplošeni na celoten 

Zdravstveni dom. V naslednjem letu bomo skladno z priporočilom opravljene prve certifikacijske presoje 

pričeli z anketiranjem na posamezno ambulanto tako, da bodo rezultati konkretnejši in ukrepi učinkovitejši.     

 

Na posamezne lokacije zobozdravstvenih ambulant v vseh Občinah ustanoviteljicah našega zavoda je bilo 

razdeljenih 2600 anket, kar predstavlja 11,2 % vseh opredeljenih pacientov v ZDZV Nova Gorica.   

 

Vrnjenih je bilo 545 (20,9 %) anketnih vprašalnikov od tega pravilno izpolnjenih 535 (20,6 %). Vzorec je 

zajel 2,3 % vseh opredeljenih pacientov v ZDZV. 

 

V anketiranju je sodelovalo 214 (40 %) moških in 313 (60 %) žensk. 8 (1,5 %)  jih spola ni navedlo. 

Povprečna starost sodelujočih v anketiranju je bila 42,6 let. 4 (0,75 %) jih starosti ni navedlo.  

 

Stopnja zadovoljstva pacientov je 91,8 %. Izračunana je kot povprečje rezultatov doseženih v odgovorih na 

postavljena vprašanja (anketni vprašalnik je priloga tega kratkega poročila). 

 

Za kakršnakoli vprašanja sem vam na voljo.  

 

Priloga: 

 

- Anketni vprašalnik 

 
Lep pozdrav, 

 

KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI 

Alan Furlan, diplomirani zdravstvenik 

 
Zdravstveni dom 

Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica 

Tel. št. +386 5 393 87 16 

GSM: +386 51 386 882 

Splet: http://www.zdzv-ng.si/ 

e-pošta: alan.furlan@zdzv-ng.si 

 

Nitsche je zapisal: »vse lepe stvari morajo sprva nositi strašne in pošastne maske, če hočejo, da bi bili vtisnjeni v srce 

človeštva.«  

 

Preden to sporočilo natisnete, pomislite na okolje. (Please consider the environment before printing this e-mail). 

To elektronsko sporočilo in vse morebitne priloge so poslovna skrivnost in namenjene izključno naslovniku. Če ste sporočilo 

prejeli pomotoma, Vas prosimo, da obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Kakršnokoli razkritje, distribucija ali 

kopiranje vsebine sporočila brez jasnega privoljenja pošiljatelja je izrecno prepovedano. Hvala.  
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