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Oči tebi, ker midva že veva zakaj! 

Mami tebi, ker veš, četudi me večkrat vprašaš „zakaj“? 

Borut tebi, ker razumeš zakaj. 

Mark tebi, ker najlepše čebljaš svoj zakaj in ker si moje z(l)ato! 

Tita tebi, ker boš že še izvedela, kaj je zakaj in kaj je zato. 
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Da spomnim se vseh zaslužnih, 
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BORUT 

za vpis sokriv si Borut moj! 

Vseskozi res bil hraber si heroj. 
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Proti vetru pluti res ni varno, 
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Počakati je treba plimo 
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kje in kdaj smo ga lomili. 

Zdaj, ko vemo kje stojimo, 
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čisto res in nič za šalo, 
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res veliko in ne malo! 

 

LEKTORICI 

Alenka in Nuša, 

to ena je duša! 
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sta v delo prevzeli 
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jih pridno pregnali, 
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MARK 

Preden sem zvečer te dala spat, 

sva najprej pravljico začela brat. 

Potem sem te objela in poljubila 
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da doktorat bo nočno delo, 

ki časa najinega ne bo vzelo. 

Preveč lepo je gledati te vsak nov dan, 

ko podaš mi svojo malo dlan, 

in ko rečeš mami rad te imam. 

Pa vendar se je kdaj pa kdaj zgodilo, 

da pisanje moje naju malo je zmotilo, 

takrat si sedel med igračke svoje, 

in malo žalostne bile so očke tvoje. 
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POVZETEK 

V doktorski disertaciji z naslovom »Zadovoljstvo pacientov v zobozdravstvu kot 

sociomedicinski fenomen« obravnavamo zaznave pacientov v zvezi z zobozdravstveno 

oskrbo in ugotavljamo, kateri izmed preučevanih dejavnikov ima odločujoč vpliv na 

zadovoljstvo stomatoloških pacientov. Podrobno evalviramo, kako pacienti ocenjujejo 

zadovoljujočo zobozdravstveno oskrbo in čemu dajejo največji pomen. Zanima nas, ali je 

zanje ključna zobozdravnikova strokovnost, njegova osebnost ali zobozdravniška 

organiziranost. Hkrati ugotavljamo, kako na raven njihovega zadovoljstva in na 

razbremenitev strahu pred zobozdravniškimi posegi vplivata vljudnost in ustrezna 

komunikacija zobozdravnika. 

Nadalje analiziramo vpliv stroškov za zobozdravstveno oskrbo na raven zadovoljstva 

uporabnikov in iščemo odgovor na vprašanje, ali obstaja povezava med vrsto 

zobozdravstvenih težav, zaradi katerih pacienti sploh iščejo pomoč zobozdravnika in njihovo 

oceno zadovoljstva z zobozdravstvom. 

Ugotavljamo tudi, kakšno je zadovoljstvo anketirancev glede na tip izvajalca 

zobozdravstvenih storitev (javno zobozdravstvo v zdravstvenih domovih, javno 

zobozdravstvo s koncesijo in čisto zasebništvo oziroma samoplačniško zobozdravstvo)  

približno dvajset let po uvedbi privatizacije na področju zobozdravstva. 

Merski instrumenti, ki smo jih uporabili, so mednarodni, standardizirani vprašalniki o 

zadovoljstvu ter so specifični za zobozdravstveno področje in omogočajo primerljivost 

aktualnosti spoznanj o naravi in dejavnikih, ki vplivajo na raven zadovoljstva pacientov z 

zobozdravstvom. 

Na podlagi analize dejavnikov, ki so se izkazali kot pomembnejši dejavniki za zadovoljstvo in 

na podlagi preverjene kolinearnosti smo izdelali model, ki je zajemal tako vidike 

profesionalnosti in sposobnosti zaposlenih, tehnično dovršenost in opremljenost, odnos 

zaposlenih, upoštevaje prijaznost, uslužnost individualno pozornost, razlago postopkov, 

dostopnost, komunikacijo, prilagodljivost, odzivnost, zanesljivost, zaupanje, ugled in 

kredibilnost kot tudi vpliv okolja in izkušenj z drugimi ponudniki. Rezultati kažejo, da so s 

skupno oceno zadovoljstva v zadnjih dvanajstih mesecih najmočneje pozitivno korelirale 

strokovnost zobozdravnikov, sočutnost, čas, ki ga namenijo pacientom, razlaga postopkov 

zdravljenja, prijazno vzdušje in odprava bolečin oziroma brezbolečinsko delo. Negativno pa 

so vplivali dostopnost zobozdravnika zunaj delovnega časa, seznanjenost z zadnjimi 

kliničnimi dosežki ter izobrazba anketirancev. 

Rezultati, ki so nas najbolj presenetili, se nanašajo na zadovoljstvo anketirancev z različnimi 



tipi izvajalcev zobozdravniških storitev približno dvajset let po uvedbi privatizacije v 

zdravstvu. V nasprotju z do zdaj narejenimi študijami smo namreč ugotovili, da so anketiranci 

najbolj zadovoljni z zobozdravniki v zdravstvenih domovih, sledijo pa jim samoplačniški 

zobozdravniki oziroma koncesionarji, med katerimi ni bilo pomembnih razlik. 

 

Klju čne besede: storitve, komunikacija, strah, zadovoljstvo, zobozdravstvo, zdravstvena in 

zobozdravstvena dejavnost, zobozdravnikova strokovnost in osebnost. 



ABSTRACT 

The doctoral thesis entitled “Dental Patients' Satisfaction as a Socio–Medical Phenomenon” 

considers the patient's perception of dental care and identifies which of the examined factors 

has the highest impact on the dental patients' satisfaction. The thesis evaluates the patient's 

criteria for satisfactory dental care and identifies the most important factors for the patient. 

The aim was to establish the key factor for the patient: dentist's expertise, dentist's personality 

or dental care organisation. Simultaneously, the thesis examines the dentist’s friendliness and 

proper communication as potential factors to influence the patient's satisfaction and relief of 

fear. 

Furthermore, the author aimed to analyse the effects of dental care costs on the user 

satisfaction level and identify any potential relationships between the type of the dental 

problem for which the patient is seeking intervention and the patient's evaluation of their 

satisfaction level. 

The respondents' satisfaction has also been evaluated in relation to the type of the dental care 

provider (public dentistry in a public health centre, concession public health facility or private 

enterprise (paying patients) after approximately 20 years since the dentistry was privatised. 

International standardised dentistry-specific questionnaires on satisfaction were used for 

measuring. These questionnaires allow the comparability of the currentness of the factors 

which influence the level of dental patients' satisfaction with dental care as well as their 

nature. 

Based on the analysis of the satisfaction factors which proved to be more important and on the 

basis of a verified collinearity, a model was made to encompass the aspects of employees' 

professionalism and capabilities, technical excellence and equipment, employees' attitude - 

taking into account their friendliness, courtesy individual attention, explanation of procedures, 

availability, communication, flexibility, responsiveness, reliability, trust, reputation and 

credibility, as well as impact of the environment and experience with other providers. The 

results show that the factors most positively correlated with the satisfaction perception in the 

last 12 months were the dentist's expertise, empathy, time devoted to patients, explanation of 

treatment procedure, friendly atmosphere and pain management or pain–free procedures. The 

negative factors were the dentist's availability after working hours, familiarity with the latest 

clinical achievements and respondents' education level. 

The most surprising results are related to the respondents' satisfaction with various types of 

dental care providers approximately 20 years after the privatisation of the dental care system. 

In contrast with the published studies, it was found that the respondents are the most satisfied 



with dentists in public health care centres, followed by the private enterprise dentists with 

paying patients and the dentists in the concession facilities, with no significant differences 

between the latter two groups. 

 

Key words: dentistry, medical and dental practice, services, communication, fear, satisfaction, 

dentist's expertise and personality. 
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1. UVOD 

1.1 Ocena zadovoljstva z zobozdravstveno oskrbo kot merilo kakovosti z vidika 

uporabnika 

 

Zobozdravniški posegi in ukrepi se zrcalijo v kliničnem in funkcionalnem stanju pacienta, 

povzročijo spremembe v pacientovi oceni zobozdravstvenega stanja ter spremembe v njegovi 

oceni zadovoljstva z zobozdravstveno oskrbo. Rezultate kliničnega dela poznamo 

zobozdravniki relativno dobro in jih znamo tudi dobro meriti. Vsemu navkljub pa dobro in 

kvalitetno opravljeno strokovno delo ni dovolj za uspešno zobozdravniško prakso. Strokovno 

dobro narejen mostiček, zalivka, proteza so sicer nadvse pomembni, vendar še zdaleč ne 

zagotavljajo, da bo pacient tudi zadovoljen zapustil zobozdravniško ordinacijo. Z vso 

gotovostjo lahko trdimo, da je danes zobozdravniški poklic v fazi velikih sprememb. Časi, ko 

so pacienti vdano čakali na zdravnike in so brezpogojno sprejemali vsakršne zdravniške 

odločitve in napotke, so daleč in odločno za nami. Zlasti mlajša generacija je tista, ki ne 

idealizira več zdravniškega poklica. Tudi povprečen pacient je postal spričo novih tehnoloških 

rešitev in osveščenosti, možnosti drugih in tretjih mnenj zahtevnejši, zaveda se svojih pravic, 

postavlja vedno bolj strokovna vprašanja in terja maksimalno in kvalitetno oskrbo. Stroka se 

žal premalo zaveda in ve precej premalo o izidih, ki jih lahko oceni le bolnik sam. Med njimi 

je zlasti zadovoljstvo bolnikov, ki sodi med družbene vidike in izide zobozdravstvene oskrbe, 

pomembno pa vpliva na ostale izide in nenazadnje tudi na stroške sistema zdravstvenega 

varstva. 

Zdravstvo oz. zobozdravstvo predstavljata zelo občutljivo področje, na katerem je kakovostna 

in zadovoljiva zobozdravniška oskrba velika želja in tudi cilj. 

Pojem zadovoljstva, je podobno kot številne psihološke koncepte, lažje razumeti kot 

definirati. Je tesno povezano s pacientovimi prejšnjimi izkušnjami v zvezi z zobozdravstvom 

in njegovimi pričakovanji. Raven zadovoljstva pacientov je pomemben kazalec izida 

zdravstvene oskrbe in kaže, kako uspešno in do katere mere so bile uresničene želje in potrebe 

bolnikov. Izmerjeno raven zadovoljstva lahko uporabimo kot eno izmed meril kakovosti dela. 

Čeprav je bolnikovo mnenje v zvezi s strokovnim vidikom oskrbe omejeno, pa sta njegov 

vidik in njegova izkušnja s prejeto oskrbo izjemnega pomena.  

Zaznava zdravstvene storitve je močno odvisno od zornega kota in od vloge vpletenih v 

specifičnem odnosu. Tako zobozdravniki ocenjujemo svoje delo predvsem iz tehničnega 

vidika. Pacienti, ki običajno nimajo medicinske izobrazbe in se večinoma ne spoznajo na 
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strokovne postopke zdravljenja, pa dajejo večji pomen ostalim dejavnikom zobozdravstvene 

oskrbe. 

V disertaciji tako ugotavljamo kakšno je skupno zadovoljstva uporabnikov zobozdravniških 

storitev. Podrobno analiziramo vpliv tipa izvajalca zobozdravniških storitev (javne ordinacije, 

javne ordinacije s koncesijo in čiste samoplačniške zobozdravniške ordinacije) na 

zadovoljstvo anketirancev probližno dvajset let po uvedbi privatizacije v zdravstvu.  

Spremenjen odnos uporabnikov zdravniških in zobozdravniških storitev do zdravstvene stroke 

in njenih izvajalcev, naraščajoče število pritožb pacientov čez delo zdravnikov in 

zobozdravnikov in vedno več zamenjav izbranih osebnih zobozdravnikov je vzrok za 

ponovno evalvacijo zadovoljstva uporabnikov zobozdravniških storitev in za analizo 

faktorjev, ki so vodilnega pomena za zadovoljstvo stomatoloških pacientov. Ker je ena izmed 

nalog ugotoviti, kateri izmed proučevanih dejavnikov ima danes odločujoč vpliv na 

zadovoljstvo pacientov z zobozdravstvom, v disertaciji podrobno evalviramo kako pacienti 

pojmujejo in kako ocenjujejo zadovoljujočo zobozdravstveno oskrbo.  

Ocenjujemo kakšnega pomena so zanje zobozdravnikovo znanje, njegova strokovnost in 

tehnična spretnost, njegova osebnost in kakšen je pomen dobre zobozdravniška 

organiziranosti. Ugotavljamo kakšen je vpliv strahu anketirancev pred posegi na zadovoljstvo, 

kakšen je vpliv stroškov za zobozdravstveno oskrbo na zaznano zadovoljstvo ter kako vpliva 

pogostost obiskov zobozdravniških ordinacij na raven zadovoljstva. 

Ker je bilo že v predhodnih študijah ugotovljeno, da je ustrezna komunikacija nujno potrebna 

za razvoj, vzdrževanje in ohranjanje uspešnih medosebnih odnosov in da močno vpliva na 

zadovoljstvo pacientov smo šli v disertaciji korak dlje saj ugotavljamo, kako slog 

komunikacije in zobozdravnikova osebnost vplivata na razbremenitev “vseobsegajočega” 

strahu pacientov pred zobozdravniškimi posegi.  

Ker smo v dosedanjih analizah in študijah pogrešali izsledke, ki bi odgovorili na vprašanje ali 

obstaja povezava med vrsto zobozdravstvenih težav, zaradi katerih pacienti sploh iščejo 

pomoč zobozdravnika in njihovo oceno zadovoljstva z zobozdravstvom, v disertaciji iščemo 

odgovor tudi na to vprašanje. 

Nadalje ugotovljamo ustreznost, sprejemljivost, zanesljivost in veljavnost dveh mednarodnih 

vprašalnikov o zadovoljstvu pacientov, katera smo uporabili v disertaciji in sta specifična za 

zobozdravstveno področje. Ker omogočajo standardizirani merski instrumenti primerljivost 

spoznanj o naravi in dejavnikih, ki vplivajo na raven zadovoljstva pacientov z 

zobozdravstvom med različnimi okolji, smo si zastavili za nalogo narediti tudi dejansko 

primerjavo faktorjev zadovoljstva stomatoloških pacientov v Sloveniji z drugimi okolji. 
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Cilji doktorske disertacije: 

1. ugotoviti skupno raven zadovoljstva uporabnikov zobozdravniških storitev, cca dvajset 

let po uvedbi privatizacije v zdravstvu, upoštevaje vedno več pritožb pacientov čez delo 

zdravnikov in zobozdravnikov in vedno več zamenjav izbranega osebnega zobozdravnika 

2. uporabiti mednarodna vprašalnika in ugotoviti njuno ustreznost, zanesljivost in 

veljavnost  

3. ugotoviti vpliv: 

-lastnosti pacientov na zadovoljstvo (spol, starost, izobrazba, mesečni prihodki in 

zakonski stan) na zadovoljstvo pacientov 

-stroškov za terapijo na zadovoljstvo 

-statusa izvajalca zobozdravstvenih storitev na zadovoljstvo 

-lastnosti zobozdravnika (-strokovnost, -osebnost in –organiziranost) na zadovoljstvo 

pacientov in njegovega načina komunikacije na razbremenitev strahu pacientov pred 

posegi 

-vrste zobozdravstvenih težav in namenov za obisk zobozdravnika, -pogostosti obiskov 

zobozdravnika ter -strahu anketirancev pred posegi na zadovoljstvo 

4. primerjava faktorjev zadovoljstva stomatoloških pacientov v Sloveniji z drugimi okolji 

5. z metodo multiple regresije ugotoviti kateri izmed proučevanih faktorjev imajo največji 

vpliv na zadovoljstvo stomatoloških pacientov 

 

Izsledki disertacije bodo lahko uporabljeni kot smernice za izobraževanje ustreznega 

pristopanja in obnašanja zobozdravnikov v smislu izboljšanja odnosa do pacientov in bodo 

tako lahko pripomogli k večji kakovosti v zobozdravstvu. 

Razlogi za izbiro navedene teme so jasni, vendar sta tako teoretski kot tudi empirični del 

precej kompleksna in zahtevna.  

Za lažjo izvedbo disertacije bomo vnesli vanjo nekaj omejitev in sicer: 

-ocenili bomo zadovoljstvo pacientov z zobozdravstveno oskrbo, ki ne bo vključevala vplivov 

in vloge organizacije celotnega zdravstvenega oz. zobozdravstvenega sistema. 

-Ocena zadovoljstva bo temeljila na nemedicinskih vidikih zobozdravstvene oskrbe, saj zaradi 

anonimnosti anketirancev ne moremo narediti pripadajočih zobnih statusov in realnih ocen 

njihovega oralnega zdravja. 
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-Ocena zadovoljstva v zobozdravstvu bo temeljila na vidiku uporabnikov zobozdravstvenih 

storitev1. 

 

1.2 Struktura doktorske disertacije 

 

Doktorska disertacija sestoji iz dveh delov in sicer I) teoretičnih izhodišč in II) empiričnega 

dela. 

I) Teoretični del je razdeljen na devet poglavij. V njih natančno razdelamo pojme zdravje in 

bolezen tako po medicinski kot tudi po sociološki plati in analiziramo značilnosti različnih 

teoretičnih pristopov pri pojasnjevanju pojavov zdravja in bolezni. Opredelimo koncept 

zdravstvenih storitev, zdravstvene in zobozdravstvene oskrbe, zdravstvenega sistema in 

zdravstvenega varstva. Nadalje razdelamo pojme kakovost storitev, zadovoljstva in 

komunikacije v procesu zdravljenja. 

II) V empiričnem delu pa so preverjena teoretska izhodišča. 

V začetku je opredeljeno zdravje kot nasprotje bolezni tako iz medicinskega kot tudi iz 

sociološkega vidika. Medicinski in sociološki pogledi na bolezen in zdravje so si enotni v 

samem predmetu obravnave in se pomembno razlikujejo v samem aspektu problema. 

Sociologija obravnava bolezni kot družbeno dejstvo, medicina pa kot individualen, naraven in 

izoliran pojav. Velikega pomena je obojestranska osvetlitev izkušenj ljudi, ki se srečujejo z 

zdravstvenimi oz. zobozdravstvenimi težavami, analiziranje njihovih doživljanj, smislov, 

delovanja, organiziranja in nadzorovanja. V okviru družbenih struktur je zdravje izrednega 

pomena za funkcioniranje posameznikov in družbe kot take. 

Ker je področje medicine, zdravja in bolezni zelo obširno so zgolj posamezni razlagalni 

pristopi omejeni in zahtevajo večdimenzionalno obravnavo, ki mora sloneti na ustreznih 

teoretičnih razlagalnih paradigmah. 

Osrednji del doktorske disertacije se nanaša na pojem zadovoljstva. Predstavljeni so pojmi 

pričakovanja, opredelitev in pomen zadovoljstva, predstavljena je teorija nepotrditve in 

povezava med kakovostjo ter zadovoljstvom pacientov. 

Nadalje je predstavljen sam pojem kakovost zobozdravstvenih storitev, pri katerem je 

potrebna velika mera opreznosti, saj gre za osebno socialno storitev, za razliko od kakovosti 

izdelkov oz. produktov, ter drugih storitvenih dejavnosti. Osnovni pomen kakovosti je 

primerjava pričakovanj uporabnika storitev s svojimi zaznavami tega, kar je dejansko prejel. 

                                                 
1 zadovoljstvo pacientov = zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih oziroma zobozdravstvenih storitev 
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Ker pa so zaznave storitev vedno subjektivne, ne more biti takšna opredelitev nikoli 

popolnoma objektivna. Postopki zagotavljanja in upravljanja kakovosti v zdravstvu so 

opredeljeni kot osnova zagotavljanja, izboljševanja zdravstvene oskrbe v splošnem pomenu 

besede. Pod tem pojmom razumemo predvsem izogibanje izvajanju nepotrebnim in zastarelim 

postopkom obravnave in nepotrebnim stroškom, zmanjševanje neželenih razlik v kakovosti 

zdravstvenih storitev in udejanjanje sistematično oblikovanih pripomočkov za sprejemanje 

odločitev v vsakdanji klinični praksi, spodbujanje oskrbe, katere postopki so znanstveno 

utemeljeni, ekonomsko upravičeni in upoštevajo želje in potrebe bolnikov ter informiranje 

širše javnosti (bolnikov, zdravstvenih strokovnjakov, strokovnjakov s področja 

zavarovalništva, upravljavcev itd.) o potrebnih in običajnih postopkih v stanjih ogroženega 

zdravja in očitni bolezni (Fras in Pajntar, 2002). 

V doktorski disertaciji gre za poizkus ocene zadovoljstva z zobozdravstvenimi storitvami iz 

zornega kota uporabnikov. Tako je v ospredju ocene pacient in govorimo o uporabniški oceni 

za razliko od sicer splošno uveljavljene strokovno medicinske ocene, ki je v zdravstvu precej 

prevladujoča in dominantna. 

Empirični del je namenjen preverjanju teoretičnih izhodišč in teoretičnih predpostavk. 

Predstavljeni so: način ocene, merske lestvice in merski instrumenti. Opredeljen je predmet 

raziskave, lastnosti vzorca, ter vsebina in merske lestvice vprašalnika. 

Sledi opis nabora podatkov in vzorčenje, ter predstavitev hipotez in načini preverjanja le teh. 

Rezultati po posameznih hipotezah so predstavljeni v trinajstem poglavju. 

V zadnjem delu doktorske disertacije pa so sklepne ugotovitve, seznam navedene literature, 

priloge, kazalo, ter povzetek v slovenskem in angleškem jeziku. 

 

 

2. TEORETIČNA IZHODIŠ ČA 

2.1 Zdravje: bolezen 

 

Večina raziskav javnega mnenja kaže, da je zdravje za ljudi ena izmed najpomembnejših 

vrednot. Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije zdravje ni samo odsotnost bolezni, 

temveč tudi dobro telesno in psihosocialno počutje WHO Regional office for Europe 1992, 

str. 1-38). V širšem pomenu je stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje. Širša 

definicija zdravja je uporabna tako v razvitih kot v razvijajočih se državah in velja v enaki 

meri za oba spola, ne glede na starost. Za posameznika je zdravje vsaj občasno največjega 
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pomena. »Je namreč dejavnik, ki zadeva samo bistvo človekovega obstoja in se najbolj izrazi 

v primerih ko je zdravje načeto, oz. ob pojavu hujših bolezenskih težav« (Malnar 2002, str. 4). 

Ker se pomen zdravja skozi različna časovna obdobja močno spreminja, je njegova definicija 

zelo težavna (Costello in drugi, 2002). Isti avtor nadalje ugotavlja, da številne ponujene 

definicije predstavljajo različne perspektive, za katere pa se ne da reči, da so napačne oz. 

pravilne, temveč so odvisne od vsakega posameznika. Pojem zdravja je socialni ideal, njegova 

konceptualizacija pa je v različnih kulturah in zgodovinskih obdobjih različna. 

Zdravje, ki je torej ena od najpomembnejših vrednot, ima dvojni pomen. Po eni strani je le ta 

instrumentalni, po drugi strani pa ekspresivni. Tako v prvem smislu pomeni sredstvo za 

funkcioniranje posameznikov v okviru družbenih struktur, v drugem pa predstavlja element 

kvalitetnega življenja ljudi, je bistvo človeškega obstoja in hkrati cilj sam po sebi (Pahor, 

1999). 

 

Kazalci zdravja 

Glavna kazalca zdravja neke družbe sta izračunana pričakovana življenjska doba in stopnja 

umrljivosti, pomemben kazalec pa je tudi vzorec umiranja. Vzorec umiranja namreč ne odraža 

le ekonomskih in socialnih, temveč tudi politične in kulturnozgodovinske značilnosti 

posameznega naroda. Zdravje in bolezen nista tako le fizični in biološki pojav, temveč sta del 

širših kulturnih sistemov in sta kot taka povezana s procesi nadzorovanja s strani države in 

različnih strok. Različna pojmovanja zdravja so povezana z različnimi vrstami znanja, z 

različnimi socialnopolitičnimi orientacijami, poleg tega pa so pogojena s kulturo in tradicijo 

posamezne družbe (Malnar 2002, str. 4). 

Zdravje predstavlja niz življenjskih izkušenj, bolezni pa so njegovo nasprotje. So natančno 

definirane, označene z znaki in simptomi, zanje iščemo vzroke in posledice. Cela vrsta 

strokovnjakov se ukvarja z njihovim proučevanjem in analizami. V predmodernih družbah sta 

bila zdravje in bolezen močno povezana z religioznimi tolmačenji in pojmovanji. Zdravljenje 

je bilo bolj usmerjeno v zdravljenje duše kot v zdravljenje telesa (Turner, 1995). Kasneje so 

se poleg religiozno mitičnih pojmovanj zdravja začeli pojavljati sekularni koncepti zdravja, ki 

so značilni zlasti za antično grško medicino. Bistvo tega pojmovanja zdravja temelji na 

ravnovesju med različnimi sistemi človeškega telesa. 
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2.2 Zdravstvene motnje oz. bolezni 

 

Bolezen lahko po Uletovi opredelimo na tri načine kot: fizične simptome bolezni (disease), ki 

se nanašajo na odklone od bioloških norm, kot socialne simptome bolezni ali doživljanje 

bolezni (illness), ki pomeni osebno občutenje bolezni, ter kot bolezensko vlogo (sickness), ki 

odraža družbeno dimenzijo bolezni (Ule, 2003). 

»Vsak posameznik ima v obdobju enega leta vsaj eno težavo, ki je povezana z njegovim 

zdravjem« (White v Kersnik 2001, str. 1). 

Zanimivi pa so načini s katerimi si posamezniki, v primerih bolezenskih težav pomagajo. 

Reševanje zdravstvenih težav poteka na zelo različne načine: bodisi ljudje počakajo, da težave 

minejo samodejno ali si nudijo samopomoč, lahko pa poiščejo pomoč zdravniške službe 

(Evans in Stoddart v Kersnik 2001, str. 33).  

Analize raziskav kažejo, da ljudje poiščejo zdravniško pomoč v tistih primerih ko:  

-zdravstvena težava preseže mejo znosnosti in posamezniki pričakujejo korist od zdravstvene 

službe,  

-si sami ne uspejo več zadovoljivo pomagati, -se ustrašijo morebitnih posledic bolezni,  

-iščejo zagotovilo, da bolezenski znaki ne predstavljajo hujše grožnje njihovemu zdravju,  

-potrebujejo administrativne usluge povezane z njihovim zdravstvenim stanjem, 

-iščejo preventivne zdravstvene storitve in 

-njihovi bolezenski znaki izvirajo iz stisk v družinskem, delovnem ali socialnem okolju 

(Kersnik, 2001). 

 

2.3 Oralno oziroma ustno zdravje je bistveni del splošnega zdravja 

 

Oralno oz. ustno zdravje ima mnogo večji pomen, kot je zgolj imeti dobre in zdrave zobe. 

Ustno zdravje je sestavni del splošnega zdravja in dobrega počutja, pomeni odsotnost 

kronične orofacialne bolečine, oralnih in faringealnih neoplazem in lezij oralnih tkiv, 

prirojenih nepravilnosti (shize ali palatoshize) in ostalih bolezni in nepravilnosti, ki 

prizadenejo oralna, zobna in kraniofacialna tkiva, ki jih skupno poimenujemo kraniofacialni 

kompleks. Povezava med oralnim in splošnim zdravjem je že dolgo časa poznana in je 

dokazana. Zaradi skupnih rizičnih faktorjev obstaja primarno močna povezava med številnimi 

oralnimi boleznimi in kroničnimi sistemskimi boleznimi. Poznanih je niz sistemskih bolezni, 

ki imajo oralne manifestacije, oz. povzročajo večje tveganje za oralne bolezni. Ob tem pa 

velja tudi obratno, saj so oralne bolezni faktor tveganja za številne splošne bolezni. Četudi 
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ima oralno zdravje širok vpliv in pomen, pa vendarle ne smemo prezreti lokalnega pomena 

dveh vodilnih ustnih patologij: kariesa in parodontalne bolezni. S kombinacijo družbenih, 

profesionalnih in osebnih ukrepov pa obe ustni patologiji sorazmerno uspešno preprečujemo, 

nadziramo in nenazadnje tudi zdravimo.  

Kazalci oralnega zdravja so definirani kot parametri, ki služijo na zobozdravstvenem področju 

za merjenje sprememb določenih orofacialnih pojavov. Eden izmed njih je bil že leta 1969 

uveden KEP indeks, ki označuje število ekstrahiranih, karioznih in zaplombiranih zob. Z njim 

se je začelo proučevanje prevalenca kariesa, na osnovi katere sta Svetovna zdravstvena 

organizacija (WHO) in Svetovno združenje zobozdravnikov (FDI) izdelala in uvedla prvo 

globalno strategijo za zmanjševanje kariesa. S tem so bili določeni in zastavljeni cilji, ki naj bi 

bili izpolnjeni v določenem časovnem obdobju. Danes uvrščamo med novejše kazalce 

kvalitativne indikatorje, ki merijo kvaliteto zdravstvene oskrbe in obsegajo tri področja, ki 

predstavljajo merilo kvalitetne zdravstvene oskrbe. Njihov poudarek je predvsem na kvalitetni 

oskrbi pacientov, saj je le ta eden izmed glavnih faktorjev, ki vpliva tudi na uspešen izid 

zdravljenja. Pojem strukturnih kazalcev označuje kvaliteto organizacijske strukture 

zdravstvenega sistema, pojem postopkovnih indikatorjev pa samo izvajanje zdravstvene 

oskrbe. 

 

2.3.1 Oralno zdravje je pomemben faktor za kvalitetno življenje 

 

Zdravje se začne v ustih. Zdrav in normalno razvit kraniofacialni kompleks nam omogoča da 

lahko govorimo, da podarimo toplo besedo, grajamo, zapojemo pesem, se prehranjujemo, se 

smejemo, se poljubljamo in smo poljubljeni, se dotikamo, vohamo, okušamo, žvečimo, 

jokamo. Skozi usta tudi dihamo. Pravilno razporejeni zobje v ustni votlini, ter pravilna višina 

griza dajeta našemu obrazu podobo, ki določa naš jaz. Z usti, kot delom obraza izražamo 

svoja čustva od jeze, žalosti do veselja in radosti. Ustrezno ustno zdravje nam omogoča 

zaščito proti mikrobnim infekcijam in patogenim vplivom iz okolice. Neustrezno ustno 

zdravje ima številne posledice in močno vpliva tudi na ekonomsko ter psihosocialno kakovost 

življenja ljudi. 

 

2.3.2 Ustrezno oralno zdravje zmanjšuje prezgodnjo umrljivost 

 

Bolezni v orofacialnem sistemu so lahko življenjsko ogrožujoče in je zato njihovo zgodnje 

odkrivanje večinoma ključno za reševanje življenj. Natančen pregled ustne votline nam lahko 
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pokaže znake prehranskih primanjkljajev in številnih sistemskih bolezni, kot so mikrobne 

infekcije, imunske nepravilnosti, poškodbe, ustne neoplazme itd.. Kraniofacialna tkiva nam 

pogosto omogočajo postavljanje diagnoz tudi v oddaljenih organih in v organskih sistemih, ki 

so v manj dosegljivih delih telesa. 

 

 

3. SOCIOLOŠKI POGLEDI NA ZDRAVJE, MEDICINO IN NA 

BOLEZEN 

3.1 Sociološka proučevanja na področju zdravja 

 

Medicina je znanstvena veda, ki se ukvarja s proučevanjem zdravja oz. z zdravljenjem ljudi in 

posameznikov. Izraz medicina izhaja iz latinske besede »remedium« in pomeni zdravilo. »Ars 

medicina« pomeni umetnost zdravljenja in se v osnovi deli na teoretično –raziskovalno in na 

praktično vejo, ki je poznana predvsem pod pojmom klinična dejavnost. 

Kot družbena pojava zdravje, medicino in bolezni proučuje tudi sociologija. Sociološke 

raziskave zdravja so pomemben vir informacij o tem, kako je zdravje v najširšem smislu 

porazdeljeno v družbi. Odkrivajo nam tudi, kako sta zdravje in družba med seboj povezana. 

Sociologija je usmerjena k človeku kot celostnemu in družbenemu bitju. Njeno izhodišče pa 

je antropološko in humanistično (Pahor, 1999). Temelj socioloških raziskav zdravja so 

družbeni in socialni kriteriji, ki vključujejo (enakost, varnost, pravičnost in dostopnost).  

»Pogled sociološkega odnosa do (ne)zdravja je v družbeni dimenziji, ki je vpisana vanj« 

(Malnar 2002, str. 4). Zdravja oz. bolezni ne moremo razložiti zgolj z medicinskimi in 

biološkimi dejavniki, ampak je potrebno upoštevati vsaj še družbene in ekonomske dejavnike, 

ki vplivajo na posameznika. Vzorci zdravja in bolezni se v različnih družbah močno 

razlikujejo, kot se razlikuje način zdravljenja bolnih in odnos do njih. O določeni družbi se 

lahko veliko naučimo s preučevanjem vzorcev zdravja in bolezni ter oblik zdravstvenega 

varstva, ki so značilni zanjo (Doyal, 1984). 

Medicinski in sociološki pogledi na bolezen in zdravje so si enotni v samem predmetu 

obravnave in se pomembno razlikujejo v samem aspektu problema. Sociologija obravnava 

bolezni kot družbeno dejstvo, medicina pa kot individualen, naraven in izoliran pojav. 

Velikega pomena je obojestranska osvetlitev izkušenj ljudi, ki se srečujejo z zdravstvenimi 

težavami, analiziranje njihovih doživljanj, smislov, delovanja, organiziranja in nadzorovanja. 
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V okviru družbenih struktur je zdravje izrednega pomena za funkcioniranje posameznikov in 

družbe kot take. 

Že Parsons je utemeljeval, da je zdravje izredno pomembna družbena dobrina, ki je bistvena 

osnova za dosežke posameznika in za nemoteno delovanje družbe. Zdravje naj bi bilo 

predvsem zmožnost posameznika, da opravlja družbene vloge, ki mu jih nalaga njegov 

položaj. Sociologija raziskuje družbene vzroke bolezni, značilnosti bolezni kot družbene 

vloge in človekovo reakcijo na bolezen v obliki občutkov, govora in družbene akcije (Pahor 

1999). Zanima jo predvsem družbeno ravnanje človeka, kako le ta vpliva na družbo, kakšna je 

človekova družbena pogojenost ter na osnovi česa temeljijo mreže medčloveških odnosov, ki 

jih imenujemo tudi oblike združevanja. Sociologija opazuje zlasti dva osnovna vidika vseh 

družbenih pojavov: njihovo zgradbo in njihov razvoj, se ukvarja z značilnostmi posameznih 

družbenih pojavov in s človeško družbo kot celoto ter njenim razvojem (Jambrek 1992, str. 

11-63). 

Glede na predmet svojega preučevanja sociologija analizira človeka kot družbeno bitje, išče 

njegove vplive na družbo in njegovo družbeno pogojenost. 

Pod pojmom družbeno ravnanje človeka razumemo vedenje ljudi, njihovo notranje duševno 

življenje, želje, potrebe, zanimanja in predstave, pa tudi tisto njihovo delovanje, ki je izraz in 

posledica številnih notranjih, duševnih ter zunanjih, družbenih dejavnikov. Družbeno je vsako 

človekovo ravnanje ali obnašanje, na katero vplivata dejavnost in prisotnost drugih ljudi. 

Človekova družbena razsežnost se odraža v potrebah po sporazumevanju, sodelovanju, 

druženju in občevanju z drugimi ljudmi (Jambrek 1992, str. 11-63). Predpostavimo lahko, da 

se večja ali manjša zadovoljenost teh človekovih potreb odraža v njegovem boljšem ali 

slabšem zdravju. Sociologijo kot tako zanima predvsem družbena razsežnost človeka. Tudi 

analiza omenjenih socioloških raziskav nam daje dokaze o tem, da je tudi zdravje človeka 

zelo pogojeno z družbenimi pogoji in dogajanji v družbi.  

 

Medicinski in sociološki pristop obravnave zdravja in bolezni se precej razlikujeta. Medicina 

obravnava in razume bolezen kot naraven in nevtralen pojav, ki izvira in nastaja v naravi, oz. 

v telesu pacienta, ali pa izvira iz njegove duševnosti. Tako ustreza delitev na telesne in 

duševne bolezni, kulturni delitvi na telo in dušo. V socioloških diskurzih je jasno, da je ta 

delitev precej sporna. Sociologija namreč proučuje telo kot družben pojav, ne kot (samo) 

naravni.  

Sociologija na področju zdravja proučuje naslednje družbene pojave: razumevanje zdravja in 

bolezni s strani zdravstvenih delavcev in bolnikov, zdravstvene poklice in procese 
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profesionalizacije, profesionalno socializacijo zdravstvenih delavcev, zdravstvene 

organizacije, zlasti bolnišnico, družbene vplive na zdravje in bolezen (Turner, 1995). 

V postmoderni dobi obstaja na področju medicine in zdravja tako iz medicinskega kot tudi iz 

sociološkega vidika še niz neodgovorjenih vprašanj. Z modernizacijo družbe se namreč 

porajajo številne dileme, ki zahtevajo nove odgovore v spremenjenih okoliščinah. In sicer: 

materialne in kulturne posledice globalizacije, razširjenost in porazdelitev revščine ter 

nacionalne in internacionalne spremembe moči. Vzorci dela in zaposlitve se močno 

spreminjajo. Spreminja se sistem zdravstvenega varstva ter položaj zdravstvenih delavcev. 

Priča smo novim, vse večjim ekološkim tveganjem. Človek postaja vedno bolj individualno 

bitje, tradicionalne vrednote se izgubljajo in vedno bolj se uveljavljata politika življenjskega 

stila in identitete (Scambler in Higgs, 1998). 

Sociološka vprašanja, ki si jih danes na zdravstvenem področju zastavlja sociologija, so 

naslednja: 

–kakšen je pomen družbenega delovanja, (gre za subjektivno perspektivo posameznih 

akterjev, njihovih čustev in občutkov), 

–kakšen je odnos med zdravstveno dejavnostjo in strukturo, oz. kakšen je odnos med 

človeško akcijo in omejevalnim vplivom družbene strukture, ki delujejo kot odnosi moči, 

–kakšni so pogoji obstoja družbenega reda in družbene organizacije (na osnovi konsenza ali 

prisile) in 

–kakšne so družbene spremembe, družbeni procesi in okoliščine, ki delujejo razdiralno in 

povzročajo rušenje krhkega reda družbenih odnosov in družbene menjave. Temelj le teh je 

družbena neenakost oz. neenaka porazdelitev moči, ki je razlog za destabilizacijo družbenih 

odnosov in sistemov skozi organizirane spopade in individualni odpor (Turner, 1995). 

Sociologija medicine in zdravja danes intenzivno proučuje odzive ljudi na izkušnjo bolezni. 

Proučuje naravne in družbene omejitve ter skuša razumeti odzive ljudi v njihovi izkušnji 

zdravja in bolezni, hkrati pa kritično analizira zgodovino poklicnega medicinskega in 

zdravstvenega dela. Ob tem ne smemo mimo dejstva, da so pojavi bolezni lahko tudi 

družbeno konstruirani. Na področju medicine in zdravstvene dejavnosti sociologija tudi 

proučuje vlogo zdravstvenih institucij pri preprečevanju in pri nadzorovanju bolezni in 

odklonov. Raziskuje katere družbene funkcije nadzorujejo zdravstvo. Osvetljuje dejstvo, da 

različne oblike neenakopravnosti in diskriminacije, (npr.: nacionalna, spolna, starostna, 

ekonomska) vplivajo na nastanek slabega počutja in celo bolezni. Sociologijo v tej luči 

zanima ali je mogoče zmanjšati negativne vplive družbenih struktur na zdravje oz. ali jih je 

moč odpraviti na individualni ravni ali pa so zato potrebne strukturne spremembe. 
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Teorija zdravja in bolezni v družbi se po Turnerju sestoji iz: 

-analize izkušnje zdravja in bolezni iz posameznikove perspektive. Na tej ravni predstavlja 

bolezen vzrok, za neosebno doživljanje lastnega telesa. Sociološka proučevanja so na tej 

stopnji usmerjena predvsem na vprašanja o smislu in ravnanju ljudi v zvezi z zdravjem in 

boleznijo. 

-Analiza družbene konstrukcije bolezni proučuje kako in kdaj dobivajo določeni pojavi 

oznako bolezni oz. kdaj in kako postanejo predmet medicinske obravnave. Hkrati analizira, 

kako se kategorija bolezni spreminja v določenih časovnih intervalih in kako zdravstveni 

delavci v medicinskih institucijah klasificirajo in nadzorujejo posameznike ter kako jih 

razumejo. (Turner, 1995). 

-Analizira kako posamezna družba organizira svoje sisteme zdravstvenega varstva. 

Sociologija tako pomembno prispeva tudi k medicinskemu razumevanju družbenih vzrokov 

bolezni in omogoča vpogled v bolnikovo izkušnjo bolezni. Vpliva na sposobnosti 

zdravstvenih delavcev za sodelovanje z bolniki in omogoča nov pogled na vlogo 

institucionalnega zdravstvenega varstva. Velikega pomena pa je sociološko razkrivanje tistih 

vidikov in pogledov na zdravje in bolezni, ki so v strogo medicinskem pristopu spregledane. 

Sociološki pristop proučevanja bolezni poteka po Turnerju po naslednjem modelu:  

-natančno opisovanje pojavov oz. bolezenskih težav skozi prizmo tistih, ki jih doživljajo 

razumemo pod pojmom fenomenologija. 

-Proučevanje bolezni v luči konstruiranih družbenih procesov različnih profesionalnih skupin 

s specifičnimi interesi. 

-Analiza vplivov in pogojev dela, proizvodnje ter potrošnje v modernem kapitalizmu.  

Iz tega koncepta izhaja, da je potrebna večstopenjska in večdimenzionalna obravnava, 

individualna, skupinska in skupnostna, ki naj sloni na ustreznih teoretičnih razlagalnih 

paradigmah (Turner, 1995). 

Ker sta zdravje in bolezni v sodobnih družbah izredno kompleksna, so potrebne različne 

teorije in metodologije, ki pomagajo razviti ustrezne poglede na medicinske pojave. Tako je 

potrebno bolezni glede na družbeni značaj analizirati in proučevati multidisciplinarno. 

 

3.2 Pomen in uporabnost socioloških raziskav v medicini 

 

Zagotovo je pomembna stična točka medicine in sociologije njuna usmerjenost k ljudem in 

človeku. Tako lahko povzamemo, da imata obe vedi skupno humanistično osnovo. Cilji obeh 

ved so prispevati k boljši kakovosti življenja posameznika in s tem doseči bolj kakovostno 
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življenje celotne družbe. Sociološki vidiki obravnavanja medicine, bolezni in zdravja so se 

oblikovali zlasti v dveh vrstah pristopov do teh problemov. “Sociologija v medicini” 

uporablja sociološke ugotovitve in pristope ter metodologijo v okviru in za potrebe procesa 

zdravljenja. Govorimo kar o instrumentalni uporabi sociologije. Razvila se je med sociologi 

zaposlenimi v institucijah zdravstva oz. zdravstvenega varstva. 

“Sociologija medicine” pa se je razvijala praviloma izven zdravstvenih ustanov. Medicina je v 

tem kontekstu obravnavana večinoma precej kritično iz aspekta družbenih srtuktur in 

procesov.  

Medicino, bolezen in zdravje pa obravnavata oba pristopa kot družbena dejstva. Analizirata 

jih po njihovih vzrokih, značilnostih in posledicah (Pahor, 1999). 

Po sociološkem razumevanju vplivajo na zdravje posameznika njegova intelektualna in 

telesna sposobnost, starost ter človekovo čustvovanje. Pojmovanje zdravja v posamezni 

družbi po socioloških kriterijih močno zavisi od socialne in politične filozofije, saj obe 

narekujeta načine in ukrepe za doseganje in ohranjanje zdravja ter določata tistega, ki je za 

zdravje odgovoren. Sociologija je na nek način indikator razmer v posamezni družbi. Na 

področju medicine in zdravja analizira predvsem družbeno pogojenost zdravja in značilnosti 

sistema zdravstva neke družbe. V njenih proučevanjih ni v ospredju sama bolezen, temveč 

način s katerim se bolni soočajo z boleznijo in bolezenskimi težavami, ter njihove osebne 

odločitve in moralne dileme, ki so s tem v tesni povezavi. Na osnovi tega pa izvemo, kako 

ljudje subjektivno, na osebni ravni in kot pripadniki določenih družbenih skupin, doživljajo 

svoje fizično, psihično in socialno zdravje (Pahor 1999, str. 1014–1026). 

 

 

4. RAZVOJ ZAHODNE ZNANSTVENE MEDICINE 

 

 

Vpliv družbe je narekoval razvoj medicine in zdravstva tako v teoretičnem kot tudi v 

praktičnem smislu. Medicinska pomoč in zdravniške storitve so bile ob samem začetku in 

razvoju medicinske znanosti omejene le na določen krog ljudi, ki so si tovrstno pomoč oz. 

zdravljenje lahko iz finančnega vidika sploh privoščili in si ga omogočili. Negovanje bolnih je 

bilo v tistem času večinoma prepuščeno laikom, katerih znanje je izhajalo iz izkušenj in 

tradicije ter njihovega poznavanja naravnih zdravil v obliki zelišč in naravnih postopkov 

zdravljenja. Pogosto so se zatekali tudi k religioznim in mističnim metodam zdravljenja v 
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smislu prošenj, prerokovanj ipd.. Z razvojem medicine v zadnjih dveh stoletjih, pa je bilo 

opisanega »laičnega« zdravljenja vedno manj (Doyal 1984, str. 38). V obdobju med 

sedemnajstim in devetnajstim stoletjem je medicina prerasla praznoverja, se uklonila verskim 

vplivom, ter začela vse bolj upoštevati znanost in tehnologijo. Bolezen se ni več pojmovala 

kot nekaj neizogibnega, temveč kot nekaj, čemur se lahko izognemo (Ule, 2003). 

Jewson je sam razvoj medicine v njenem znanstvenem smislu razdelil na tri obdobja oz. na tri 

stopnje (Doyal 1984, str. 38): 

- »medicina ob bolnikovi postelji«,  

- »bolnišnična medicina« in  

- »laboratorijska medicina«. 

V obdobju od srednjega veka pa do konca 18. stoletja je bila v zahodni Evropi prevladujoča 

»medicina ob bolnikovi postelji«. Dostopna je bila redki, predvsem premožni populaciji, ki si 

je zdravnike izbirala sama, na osnovi njihovega slovesa in posledičnega zaupanja vanje. V 

tem obdobju je bila medicina še močno v »povojih«. Medicinska, znanstvena odkritja tega 

časa so bila zgolj teoretična in niso bila prenesena v prakso oz. v same procese zdravljenja. 

Predvsem je bil odnos med pacientom in zdravnikom tisti, ki je narekoval vsebino in način 

zdravljenja. Osnovna miselnost medicine tistega časa je temeljila na ravnovesju organizma oz. 

na ravnovesju med dušo in telesom. Bolezni so bile po takratnem tolmačenju posledice 

motenj tega ravnovesja. Ob tem je bil pacient obravnavam celovito, poudarjeni so bili njegovi 

simptomi in občutki. Osrednja vloga pacienta v procesu zdravljenja je temeljila na zaupanju 

in zadovoljstvu pacienta. Le zaupanja vredni zdravniki so namreč uspeli obdržali paciente in 

si s tem pridobiti ugled, vpliv in moč (Doyal 1984, str. 38). 

V začetku 19. stoletja je prišlo do številnih znanstvenih odkritij, ki so imeli posledice v 

medicinskih nazorih in v medicinski miselnosti. Hkrati je prišlo do industrijske revolucije in 

urbanizacije. V tem obdobju je opazen močan razrast humanistike in družboslovja tudi zaradi 

potreb po novih znanjih, nujnih za nadzor in obvladovanje naraščajočega mestnega 

prebivalstva. Nastajati so namreč začela številna nezdrava mestna okolja in močno se je 

razrasel reven, delavski razred, ki je zaradi nezdravih delovnih in bivalnih razmer pogosteje 

oboleval in bolehal. Posledično so se razvijale velike bolnišnice in ob njih in z njimi tudi 

»bolnišnična medicina«. Številni, revni pacienti, ki so iskali medicinsko pomoč so se zgrinjali 

v bolnišnice, ob tem pa se je pomembno preoblikoval način in vsebina zdravljenja, močno pa 

se je spremenila tudi medicinska miselnost tistega časa. Pacient ni bil več središče zdravljenja, 

temveč je postal podrejen zdravnikom, ki so postajali poklicno vedno bolj organizirani. S 

spremembo družbenih razmer in družbenega reda, se je spremenil tudi sam medicinski proces 
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zdravljenja. Ob tem je prehajalo v ospredje zdravljenja postavljanje diagnoz, bolniki sami pa 

so postajali vse bolj primeri in so bili drugotnega pomena. Medicinski nazor se je iz 

predhodnega tolmačenja bolezni, kot telesnega neravnovesja, prelevil v iskanje bolezenskih 

pojavov na lokalni ravni. Prevladovati je začelo načelo, da je vzrok za bolezni v nedelovanju 

posameznega dela organizma. Vse bolj se je razvijala znanstvena medicina in močno se je 

krepila vera vanjo. Ljudje so se vedno bolj zavedali tudi lastne odgovornosti za svoje zdravje. 

V 19. stoletju je bil razvoj medicine pod močnim vplivom nasprotij zlasti med 

individualističnim in družbenim aspektom medicine, zdravja in bolezni (Ule, 2003). 

Proučevanja medicine so se vedno bolj opirala na naravoslovno znanje, bolezen pa se je vse 

bolj pojmovala kot naraven, biološki in individualni pojav. 

Pomembne iznajdbe tistega časa (stetoskop, laringoskop, termometer ipd.) so omogočili 

diagnosticiranje, ki je postalo bistveno pomembnejše od samega poslušanja in razumevanja 

pacienta. Kljub številnim natančnim opisom patoloških, bolezenskih stanj in natančne 

anatomije telesa, pa v tem času ne beležimo izboljšanja zdravstvenega stanja ljudi. Nasprotno, 

se je delež smrtnosti celo močno povečal. Medicina je postajala vse bolj ugledna družbena 

dejavnost, čeprav njen ugled ni bil povezan s samo uspešnostjo zdravljenja (Doyal 1984, str. 

38).  

Koncem 19. stoletja pa govorimo o nastanku »laboratorijske medicine«, ki je začela opravljati 

številne medicinske poizkuse. Le ti so nadomestili predhodno uveljavljeno primerjalno 

anatomijo in so postali temelj hitro napredujoče medicinske znanosti. Razvila se je celična 

teorija in histologija ter številne eksperimentalne metode. Zdravniki so od predhodnih zgolj 

opazovalcev začeli vse bolj posegati v posameznikove fiziološke procese. Lahko rečemo, da 

je medicina vse bolj postajala del naravoslovnih znanosti. Zdravstveni postopki in procesi 

temelječi na kliničnih eksperimentih niso pogojevali sprememb v zdravljenju kar takoj, 

temveč so postali ključni za razvoj medicine v 20. stoletju. Ukvarjanje z bolezensko 

patologijo na mikro nivoju, pa je rezalo vedno večjo vrzel v odnos med pacientom in 

zdravnikom (Doyal 1984, str. 38). 

V znamenitem delu Rojstvo klinike je avtor Foucault opredelil nastanek klinike kot institucije 

na začetku devetnajstega stoletja in s tem orisal nastanek moderne medicine. Zanimivo je 

veliko protislovje, ki ga je Foucault opisal med medicinsko avtoriteto osemnajstega stoletja in 

medicinsko avtoriteto dobrega pol stoletja pozneje. Slednja namreč že povsem natančno in 

skladno z današnjimi opisi oz. medicinsko terminologijo oriše anatomske spremembe v 

možganih nastalih zaradi kroničnega meningitisa. Tako se avtor že na samem začetku dela 
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sprašuje kaj se je moralo spremeniti, da je medicinski pogled pridobil novo vrednost in novo 

distancirano objektivnost?  

Foucault ni opisal prejšnje medicine kot zgrešene, nove pa kot osnovane na zdravi znanstveni 

racionalnosti. Po njegoem ima nova racionalnost, tako kot prejšnji pogled, svoje spregledane 

predpostavke in novo »skupno strukturo, ki deli in oblikuje to, kar se vidi in to, za kar se 

izreka«.  

Pogoj za nastanek novega medicinskega pogleda je bila po Foucaultu anatomija in patologija, 

katero je ob začetku devetnajstega stoletja utemeljil anatom Xavier Bichat.  

Tako je z razvojem patologije prišlo do velike spremembe predvsem v miselnosti in pogledu 

na smrt. Odslej le ta ni pomenila konca življenja, temveč je postala dimenzija iz katere je bilo 

mogoče analizirati življenjske funkcije. Namesto prejšnje črne obarvanosti smrti je le ta na 

nek način postala simbol razsvetljenstva. 

Tako se je po Foucaultu zgodila pomembna sprememba v zgodovini zahodne medicine v 

trenutku, ko je klinična izkušnja postala anatomsko klinični pogled. 

Nova medicinska paradigma s svojim objektivizmom in racionalizmom ni nič boljša od stare, 

le da sloni na drugačni paradigmi pogleda in govorice. Zagotovo pa prinaša s seboj večjo 

uspešnost tako v samem zdravljenju kot tudi v večji blaginji. Ob tem Foucault izpostavlja tudi 

drugo plat oz. ceno, ki smo jo plačali za ta napredek. S širjenjem blaginje, uspešnejšim 

zdravljenjem in podaljševanjem življenj, je prišlo namreč do spletanj novih mrež oblastnih 

razmerij, ki so prepredla individualni in družbeni prostor z nadzori in kontrolo, s statističnimi 

analizami populacije in s splošno medikalizacijo družbe ter uvedbo nove normativnosti v 

imenu splošne skrbi za zdravje. Klinika tako ni zgolj prostor novega uspešnega zdravljenja 

individualnih bolezni, temveč je bila že od nekdaj politični projekt: »Pokazala se je potreba 

po zasnovi medicine, dovolj povezane z državo, da bi lahko skupaj z njo uresničevala stalno 

in splošno, vendar razvejeno politiko pomoči. Medicina je tako postala nacionalna naloga« 

(Foucault, 2009). 

Gledano skozi prizmo odnosa med zdravnikom in pacientom je bilo najbolj osebno in celovito 

obravnavanje pacientov na samem začetku razvoja medicine. Ob tem pa je bila močno 

izražena neenakost pacientov, neenaka dostopnost do zdravnika in predvsem pomanjkljivo 

medicinsko znanje in slaba učinkovitost zdravljenja. V času bolnišnične in laboratorijske 

medicine je medicinsko znanje močno napredovalo, bistveno pa se je poslabšal odnos med 

zdravnikom in pacientom. Iz prej celovitega in osebnega odnosa je prerasel v izrazito 

neosebno in lokalno ciljno iskanje bolezenske patologije. 
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Šele v zadnjem času postajajo odnosi med pacientom in zdravnikom zopet bolj poudarjeni in 

pomembnejši (Kersnik, 2001). 

Strnemo lahko, da so v zdravstvu poznane tri revolucije z globokimi vplivi in posledicami. 

Prva revolucija sega v začetek 19. stoletja v katerem je prišlo do številnih tehnoloških in 

medicinskih premikov, izumov ter izboljšav. Pomen druge »medicinske« revolucije je 

zniževanju in obvladovanju stroškov za zdravljenje. Bistvo tretje revolucije pa je v orientaciji 

k pacientu oz. uporabniku zdravstvenih storitev, ki tako dobiva središčno vlogo. Vzrok za 

slednjo so zahteve po večji učinkovitosti, boljši razporeditvi sredstev in posledično tudi višji 

kakovosti, ki se kaže v večjem razumevanju in zadovoljevanju uporabnikovih potreb in želja 

(Curry in Sinclair 2002, str. 198). 

 

 

5. ZDRAVSTVENA IN ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST 

5.1 Zdravstveni sistem 

 

Osnova zdravstva in zobozdravstva je utemeljena z znanstvenimi medicinskimi metodami, kar 

jima daje temelj za suverenost, eksaktnost in racionalnost. Težava obeh dejavnosti oz. 

zdravstvenega sistema pa se pojavi, ker nikoli ne more v celoti zadostiti vsem potrebam ljudi 

po zdravstveni ali zobozdravstveni oskrbi. Strokovnjaki različnih področij skušajo razvozlati 

niz vprašanj, ki bi odgovorila kako najbolj smotrno porazdeliti obstoječe vire, kot so finance, 

osebje, prostor, itd.. Številni sistemi zdravstvenih zavarovanj po svetu poizkušajo v kar 

največji meri odstraniti vplive, ki jih imajo finance in dohodki posameznikov na dostop do 

zdravstvenih storitev. Na žalost pa so praktično vsi sistemi zdravstvenih zavarovanj takšne 

narave, da imajo že sami po sebi vpliv na zdravstvene potrebe in hkrati opredeljujejo na 

kakšen način jih bodo posamezniki tudi izpolnjevali (Česen 1988, str. 9-76). Bolniki lahko 

tako uresničijo svoje zdravstvene oz. zobozdravstvene potrebe, ki niso predvidene v predpisih 

zavarovalne organizacije zgolj na lastne stroške. 

Pomen, bistvo in temelj zdravstvene dejavnosti je ohranjanje zdravja ljudi in zato ne more biti 

nikoli v celoti prepuščeno delovanju trga in tržnim zakonitostim. Zdravje ljudi je namreč 

prevelikega osebnega in družbenega pomena, da bi bilo odvisno od njihovega gmotnega, 

ekonomskega in socialnega položaja (Škrbić, 1983). Izhajajoč iz tega dejstva in te 

predpostavke morajo biti zdravstveni sistemi oblikovan tako, da lahko zagotovijo vsaj 

minimalno enakost in dostopnost ljudem do zdravstvenih storitev. 
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Thomas (2003) opredeljuje sisteme zdravstvenega varstva kot rezultate obstoječih družbenih 

okolij in kot rezultate kulturnih značilnosti, ki družbe opredeljujejo. 

Razumevanje sistema zdravstvenega varstva je mogoče le znotraj določenega socio-

kulturnega konteksta, kar priča o tem, da se prav vsi zdravstveni sistemi, oziraje na opisan 

sociokulturni kontekst razlikujejo med seboj. 

Opredelitev in definicija pojma zdravstveno varstvo ni enostavna in ni ena sama, podobno kot 

sta težavni in neenotni tudi definiciji zdravja in bolezni. Najkompleksnejša je trditev, da 

sodijo v sklop zdravstvenega varstva vsi ukrepi in dejanja, katerih namen je izboljšanje ali 

povrnitev zdravja oz. vsi ukrepi, ki so preventivne ali vzdrževalne narave. Po vedenjski 

definiciji sodijo v sklop zdravstvenega varstva medicinski in preventivni ukrepi, ki 

omogočajo ohranjanje funkcionalnega zdravja. Le te lahko opravimo sami ali pa nam jih 

naredijo drugi. Po institucijski definiciji pa je zdravstveno varstvo opredeljeno skozi 

družbene, organizacijske in kulturne načrte, katerih namen je vzdrževanje zdravstvenega 

stanja populacije (Thomas, 2003). 

Zdravstveno varstvo naj bi zajemalo tako institucionalno varstvo, zdravstveno nego, 

alternativne oblike terapije ter vse druge aktivnosti, katerih namen je zaščita pred boleznimi, 

zdravljenje in lajšanje bolezni ter izboljševanje kvalitete življenja in splošno ohranjanje 

zdravja. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (2005) opredeljuje 

zdravstveno varstvo kot sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov in 

storitev za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno 

zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih. Ob tem pa obsega zdravstveno 

varstvo tudi pravice iz naslova zdravstvenega zavarovanja, s katerimi je zagotovljena socialna 

varnost v primeru bolezni, poškodbe, poroda ali smrti. 

Zdravstveno varstvo je dinamičen in kompleksen mehanizem, ki se nenehno srečuje z 

dejavniki, ki močno posegajo in vplivajo nanj. Tako po eni strani stalno napredujoče 

medicinsko znanje in nove tehnologije, ter sodobnejša oprema in na drugi strani posledično 

vse višja pričakovanja, daljša življenjska doba in staranje uporabnikov zdravstvenih storitev 

ter vse večje število kroničnih bolezni in invalidnosti povzroča vedno težje obvladljivo 

naraščanje stroškov in porabo denarja v zdravstvu oz. v medicini. Ker se zdravstveno varstvo 

sooča na eni strani z omejeno ponudbo zdravstvenih storitev ter naraščajočimi potrebami in 

zahtevami ljudi na drugi strani, ob čemer odnosi zdravstvenega varstva na načelih ponudbe in 

povpraševanja niso mogoči, je nujno potrebna na tem občutljivem področju dobra in ustrezna 

državna regulacija (Štumberger, 2006). 
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Kot enoten sistem, s specifično vlogo posameznih elementov, si zdravstveno varstvo 

predstavlja Premik. Shematska in strukturna delitev zdravstvenega varstva, je najbolj nazorno 

prikazana v obliki piramide, v kateri je zdravstveno varstvo razdeljeno na več nivojev. Le to 

pa izhaja iz analiz sistemov funkcionalne delitve. Zdravstveno varstvo najpogosteje razdelimo 

na primarno, sekundarno in terciarno raven, poznane pa so pa tudi delitve, ki vsebujejo 

ničelno raven. Slednja je opredeljena skozi skrb in promocijo zdravja, namenjena je 

preprečevanju bolezni, samooskrbi in vzajemni pomoči. Avtor opozarja, da označujejo vsak 

nivo izvajalci in organizacijske oblike dela ter poudari dejstvo, da obstaja na vsakem nivoju 

odgovornost za določen obseg dela glede na značilnost zdravstvenih problemov (Premik, 

1995). 

Zdravstveni sistemi bi morali stremeti k trem ciljem: - zdravju populacije, - odzivnosti, in - 

solidarnosti v financiranju. Kazali naj bi se skozi prizmo zdravja posameznikov ter naj bi 

vključevali preventivne, kurativne in rehabilitacijske ukrepe. Poleg same učinkovitosti 

odzivnosti in prijaznosti zdravstvenih sistemov pa je nadvse pomemben tudi ustrezen takt in 

odnos izvajalcev zdravstvenih storitev (Murray in Franga 2000, str. 719–721). 

Ker je Slovenija socialna država (Ustava RS, 2. člen), je njeno načelo zagotavljati pravice do 

zdravstvenega, pokojninsko-invalidskega in drugih socialnih zavarovanj, družinske in 

otrokove pravice, pravice do izobraževanja in šolanja ter pravice do dela (Kaučič in Grad 

2000, str. 70). 

Zdravje in zdravstveno varstvo sodita med temeljne človekove pravice. Posledično morata biti 

tudi zdrav način življenja in varovanje zdravja temeljni lastnosti vsakega posameznika, 

družine, delodajalcev in države Marušič (2006). 

O velikem pomenu pravičnosti in dostopnosti do zdravstvenih pravic ter zagotavljanju enaki 

kakovosti zdravstvenih storitev v okviru zdravstvenega varstva razlaga Keber (2003). 

Zagotovitev le tega pa je družbeni interes in hkrati naloga države, ki mora s svojo regulativo 

in načrtovanjem ugotoviti potrebe in na njihovi osnovi zagotoviti sredstva za uspešno in 

celovito izvajanje zdravstvenega varstva. 

Način zagotavljanja finančnih virov temelji v Sloveniji na Bismarckovem modelu socialnega 

zavarovanja, katerega označujejo: -relativna samostojnost sistema, s samostojnimi finančnimi 

viri; -predpisano, obvezno plačevanje prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje; -

prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ki ga uporabniki zdravstvenih storitev sklenejo z 

zavarovalnico; -načelo solidarnosti, kar pomeni, da se prispevki za obvezno zdravstveno 

zavarovanje plačujejo sorazmerno z višino dohodkov uporabnika, pravice pa se zagotavljajo 

in uveljavljajo glede na potrebe. 
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Sistem financiranja zdravstvenega varstva v Sloveniji v pretežni meri temelji na sistemu 

socialnega ali obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki izhaja iz vrednot in načel solidarnosti, 

socialne pravičnosti in univerzalne dostopnosti (ZZZS 2008, str. 15). 

V slovenskem sistemu zdravstvenega varstva najdemo tako elemente britanskega, kot tudi 

nemškega in kanadskega modela Sam sistem zdravstvenega varstva lahko delimo po dveh 

značilnostih: pri prvi gre za prevladujočo lastninsko obliko med izvajalci zdravstvenega 

varstva, pri drugi pa je prevladujoči vir financiranja zdravstvenega varstva. Oziraje na 

lastnino so izvajalci lahko pretežno javni (Velika Britanija, Danska, Finska), zasebni (ZDA, 

Kanada, Švica, Nizozemska), lahko pa se pojavlja kombinacija obeh lastnin (Avstrija, Belgija, 

Francija in Nemčija). 

Po viru financiranja ločimo med zdravstvenimi sistemi, ki so osnovani na davčnih virih 

(Velika Britanija, Danska, Finska), na socialnem zavarovanju (Avstrija, Belgija, Francija, 

Nemčija), na kombinaciji davkov in socialnega zavarovanja, (Italija) ali na kombinaciji 

zasebnih sredstev in socialnega zavarovanja (Kanada in Nizozemska). Poznan pa je tudi zgolj 

privaten vir financiranja zdravstvenega varstva (ZDA). Tajnikar povzema, da je slovenski 

zdravstveni sistem v pretežni meri oblikovan po zgledu nemškega zdravstvenega sistema 

(Tajnikar, 2003). 

Zdravstveni sistem naj bi skrbel za osnovne interese posameznika, ob čemer pa prihaja zaradi 

stalno naraščajočih stroškov, ki se z razvojem medicine le še nenehno večajo do hudih 

konfliktov. Tako ostaja zdravstveno varstvo zelo zapleten in izredno zahteven sistem 

(Poredoš, 1998). 

Uspešen sistem zdravstvenega varstva in tudi vsi akterji v njem mora biti v celoti osredotočen 

na pacienta. Spoznavati mora potrebe ljudi in se nanje hitro odzivati, se fleksibilno prilagajati 

novim izzivom in novo nastalim spremembam. Kakovost storitev, učinkovitost in sprotne 

analize dela pa bodo morali postati stalnica (Praznik, 1999). 

Velikega pomena je spodbujanje posameznikov, da se tvorno vključijo v preventivne in 

zdravstvene procese. 

 

5.2 Osnovna zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost 

 
Področje zdravstva je v Sloveniji določeno in regulirano z Zakonom o zdravstveni dejavnosti 

(ZZDej). Le ta natančno ureja sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, 

opredeljuje nosilce družbene skrbi za zdravje in njihove naloge, ureja zdravstveno varstvo v 

zvezi z delom in delovnim okoljem, ureja odnose med zdravstvenim zavarovanjem in 



 

 21 

zdravstvenimi zavodi ter skrbi za uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja. Zakon o 

zdravstveni dejavnosti je bil sprejet leta 1992 in je od takrat doživel že več dopolnil, nekateri 

členi pa so postali celo predmet presoje Ustavnega sodišča. Zakon predpisuje, da sodi v sklop 

zdravstvenega varstva celoten sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, 

ukrepov in storitev za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje bolezni, 

pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo obolelih in poškodovanih (Uradni list RS, št. 

9/92, 37/95, 8/96, 90/99, 31/00, 36/00). 

Zdravstvena dejavnost se opravlja na treh nivojih in sicer na: primarni, sekundarni in terciarni 

ravni. Osnovna ali primarna raven obsega zdravstveno dejavnost, katero vršijo zdravstveni 

domovi, zdravstvene postaje in zasebne zdravstvene ambulante. Bistvo zdravstvenega 

delovanja tega nivoja je izvajanje zdravstvenih pregledov, nudenje nujne medicinske pomoči 

in ustrezna zdravstvena nega. Velik pomen tega nivoja je tudi spremljanje zdravstvenega 

stanja populacije in predlaganje ukrepov za izboljšanje le tega. Hkrati pa primarno 

zdravstveno varstvo skrbi za preventivne dejavnosti in preventivne ukrepe in preko 

zdravstvene vzgoje tudi izobražuje. 

Sekundarna zdravstvena dejavnost je nadgradnja oz. dopolnitev primarne zdravstvene 

dejavnosti. Pod njeno okrilje sodi vsa specialistična in bolnišnična obravnava pacientov, 

katero opravljajo specialistične ambulante, splošne bolnišnice in specialne bolnišnice. Na tem 

nivoju se izvaja poglobljena diagnostika, zdravljenje bolezni ter rehabilitacija. 

Na klinikah in na inštitutih se izvaja terciarna zdravstvena dejavnost. Na tem nivoju se izvaja 

bolnišnično zdravljenje, znanstveno raziskovalna dejavnost, vzgoja in izobraževanje ter 

oblikovanje doktrinarnih stališč in smernic za delovanje na posameznih strokovnih področjih. 

Poznamo pa še zdravstvene dejavnosti med katere uvrščamo lekarniško dejavnost, zdraviliško 

zdravljenje, socialno-medicinsko službo, higiensko, epidemiološko in zdravstveno ekološko 

dejavnost ter preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki. 

Ob prvem neposrednem stiku pacienta z zdravstvenim varstvom se le ti največkrat srečajo z 

osnovnim ali primarnim nivojem zdravstvene dejavnosti. Zakonodaja oblikuje sisteme 

zdravstvenega varstva tako, da le ti sami določajo in opredeljujejo bolnikom upravičenost do 

določenih zdravstvenih strokovnjakov in določajo dostopnost do različnih zdravstvenih 

dejavnosti. Na osnovnem oz. primarnem nivoju zdravstva se spletajo najtesnejše vezi in se 

vzpostavlja največja povezanost med zdravnikom in pacientom. Na tem nivoju govorimo o 

posebnih odnosih, saj imajo pacienti »svojega izbranega zdravnika«, katerega obiskujejo, za 

razliko od obiskov pri ozko usmerjenih specialistih, precej pogosto. Iz različnih raziskav pa 
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izhaja, da pacienti tak odnos z izbranim zdravnikom tudi terjajo in pričakujejo. Hkrati s tem, 

pa je tudi njihovo zadovoljstvo večje (Kersnik, 2001). 

Poleg splošne oz. družinske medicino sodi tudi zobozdravstvo med temelje primarnega 

zdravstvenega varstva. Ukvarja se z raznovrstno patologijo in težavami pacientov, jim 

zagotavlja neomejen dostop, ne oziraje se na spol, starost, nacionalno ali versko pripadnost in 

druge karakteristike določenega pacienta. Spada med akademske in znanstvene vede s svojo 

lastno izobraževalno vsebino, raziskavami, z dokazi podprto klinično dejavnostjo in klinično 

specialnostjo (Živčec Kalan in drugi, 2004). Z viri zdravstvenega varstva ravna skrbno in 

učinkovito ter sodeluje s strokovnjaki drugih zdravstvenih področij kadar je to za bolnika 

potrebno. 

 

5.3 Financiranje zdravstvene dejavnosti in zdravstvenih storitev 

 

Zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost sodita med storitvene dejavnosti za katere je sicer 

značilno, da jih označujejo tržni mehanizmi. Pomembna lastnost tržnega mehanizma je v tem, 

da se vzpostavi na ravnovesju med potrebami in finančno zmogljivostjo ter zadovoljstvom 

uporabnikov. Za zdravstvene in zobozdravstvene storitve opisan tržni mehanizem nikakor ne 

more veljati, saj smo navedli že v poglavju 5.1, da je pomen, bistvo in temelj zdravstvene 

dejavnosti ohranjanje zdravja ljudi in zato ne more biti nikoli v celoti prepuščeno delovanju 

trga in tržnim zakonitostim. Zdravje ljudi je namreč prevelikega osebnega in družbenega 

pomena, da bi bilo odvisno od njihovega gmotnega, ekonomskega in socialnega položaja. 

Hkrati so zdravstvene storitve opredeljene kot javno dobro oz. kot storitve in dobrine javnega 

pomena, za katere velja po ekonomski plati, da njihova potrošnja povzroča pozitivne zunanje 

učinke in da bi bila v primeru prepustitve odločanja posamezniku njihova potrošnja manjša. 

Ob tem velja zanje tudi specifična vrsta enakosti, saj si družba ne želi prevelikih razlik pri 

porabi in oskrbi s temi dobrinami (Stanovnik, 1998). 

 

5.3.1 Zdravstveno zavarovanje 

 

Temelj vseh zdravstvenih in socialnih zavarovanj so humanitarna načela. Med slednjimi so 

najpomembnejša: solidarnost in vzajemnost, kar pomeni, da lahko zavarovana oseba v 

primeru zdravstvenih oz. socialnih potreb prejme večje pravice, kot pa znaša samo njen 

vplačan vložek oz. prispevek. 
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Z načelom univerzalnosti zdravstveni sistem teži k popolnosti, saj skuša zajeti čim širši krog 

upravičencev in čim širši obseg zdravstvenih pravic. Po načelu enotnosti so usklajeni vsi 

predpisi, ki urejajo organizacijo in delovanje zdravstvene dejavnosti. Načelo obveznosti 

določa, da velja predpisana obveza za vse katerim predpisi določajo pravice in dolžnosti iz 

naslova zdravstvenega zavarovanja. Z načelom varstva pravic pa so omogočene vse 

pritožbene poti, v primeru kratenja pravic posamezniku iz naslova zdravstvenega varstva. 

Posamezniki, ki imajo urejeno socialno in zdravstveno zavarovanje lahko iz tega naslova 

uveljavljajo preventivne in zdravstvene storitve, nadomestilo dohodka v primeru 

neprostovoljne izgube dela in posledično izgube dohodka zaradi bolezni ali poškodbe in 

dodatni dohodek ob zakonsko določenih družinskih obveznostih. 

Zdravstveno zavarovanje natančno določa zakonodaja, ki opredeljuje individualne pravice in 

odgovornosti upravlitelju sistema, ki je lahko javni, javno-avtonomni ali pa je avtonomni 

(Stanovnik, 1998). 

Financiranje zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev je specifično in pomeni zbiranje in 

razporejanje sredstev na primarno-osnovno, sekundarno in terciarno raven (Stepan in drugi 

1999, str. 13). Je izjemnega pomena za obstoj in funkcioniranje zdravstva in omogoča 

kakovostno, učinkovito in dostopno zdravstveno varstvo uporabnikom zdravstvenih storitev 

(Košir 2005, str. 460). 

Med vire financiranja zdravstvenega varstva prištevamo: » prispevke za obvezno zdravstveno 

zavarovanje oz. sredstva ZZZS-ja, sredstva oz. prispevke prostovoljnih zdravstvenih 

zavarovanj,  proračunska sredstva (državni proračun, občine), sredstva drugih naročnikov 

(samoplačniki - neposredna plačila ˝iz žepa˝, delodajalci,…)« (Toth 2003, str. 475). 

Zdravstveno zavarovanje je tako razdeljeno na osnovno-obvezno in prostovoljno-dopolnilno 

zdravstveno zavarovanje. Prvo izhaja iz financiranja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, 

državnega proračuna ter sredstev občin in regij. Obseg zbranih sredstev mora biti dovolj velik, 

da zadosti družbenim potrebam in družbenim interesom. Ob tem pa mora biti zagotovljena 

tudi enakost, pravičnost in dostopnost vsem uporabnikom zdravstvenih storitev. Pacient je 

tako kot zavarovanec soudeležen pri plačilu, kjer gre za solidarnostno zbiranje sredstev v 

skupni zdravstveni sklad, iz katerega plačnik poravnava stroške za opravljene zdravstvene in 

zobozdravstvene storitve. Ureditev vzajemnosti in solidarnosti med zavarovanci in 

zdravstvenim varstvom, ki sta vsekakor imperativa sodobne humane družbe in socialne 

države je dosežena, z obveznim zdravstvenim zavarovanjem.  

Plačila posameznikov preko trga pa predstavljajo prostovoljno zavarovanje in omogočajo 

posameznikom pridobitev dobrin zasebnega značaja (Tajnikar, 2003). 
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Ne oziraje se na vrsto in način financiranja se sistemi zdravstvenega zavarovanja se stojijo iz: 

načina financiranja po načelu tripartitnosti, iz obvezne participacije, iz zbiranja prispevkov v 

posebne sklade iz katerih se financirajo zdravstvene pravice katere se koristijo na podlagi 

vplačil prispevkov, ki pa so vezani na prejemke zavarovancev. 

Tripartitni sistem upravljanja vključuje tri skupine akterjev: uporabnike zdravstvenih storitev, 

izvajalce zdravstvenih storitev ter državo, ki zastopa družbene interese. 

Uporabniki zdravstvenih storitev so vsi državljani, katerih namen je ohranitev dobrega 

zdravja, v primeru bolezni pa je njihova želja dobiti ustrezno zdravstveno oskrbo. Zastopniki 

interesov uporabnikov zdravstvenih storitev so zdravstvene zavarovalnice (javne in privatne). 

Le te na osnovi plačanih prispevkov zagotavljajo ljudem zdravstveno varstvo.  

Izvajalci zdravstvenih storitev so vsi zaposleni v zdravstveni dejavnosti; to so zdravstveni 

delavci in sodelavci, ki uresničujejo zdravstveno poslanstvo. Mednje sodijo tudi delavci v 

zdravstveno izobraževalni ter zdravstveno raziskovalni dejavnosti. Namen njihovega 

delovanja so preventivne in terapevtske zdravstvene storitve, ob njih pa tudi nekatere ne 

zdravstvene storitve. Ustrezna materialna in tehnološka oprema tvori skupaj z zaposlenimi v 

zdravstvu -zdravstveno službo. 

Izvajalci zdravstvenih lahko opravljajo zdravstveno dejavnost v okviru javne zdravstvene 

službe, lahko pa svojo dejavnost izvajajo izven javne zdravstvene službe. Govorimo o 

izvajalcih samoplačniških zdravstvenih storitev. Večinoma imajo prevlado med izvajalci 

zdravstvenega varstva javne organizacije, ki so po organizacijski strukturi lahko organizirane 

v obliki javnih zavodov. Znotraj njih pa država neposredno uresničuje družbeni interes. 

Pomembna udeleženca upravljanja zdravstvenega sistema sta Zdravniška in Lekarniška 

zbornica kot predstavnika izvajalcev zdravstvene in lekarniške dejavnosti. 

Država zastopa družbene interese in z zakonodajo vrši ustrezno ravnovesje med interesi 

zdravstvenega varstva in interesi drugih področij gospodarstva in negospodarstva. Ima 

ključno vlogo, ki je prevladujoča in zato opisani sistem zdravstvenega varstva nikakor ni 

samostojen. Njen glavni predstavnik pri upravljanju zdravstvenega sistema je ministrstvo za 

zdravje. Čeprav je v evropskih državah opazna rast zasebnih izdatkov za financiranje 

zdravstva, kljub vsemu večinoma še vedno prevladujejo javna finančna sredstva. 

 

5.3.1.1 Obvezno zdravstveno zavarovanje 

Obvezno zdravstveno zavarovanje je zakonsko določilo države, s katerim so opredeljene 

pravice zavarovanim osebam ob nastopu zavarovanega primera. Vrste in obseg pravic, 

njihova kakovost in dostopnost so odvisne od ekonomskih in političnih dejavnikov v vsaki 
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posamezni družbi. Osnovo obveznega zdravstvenega zavarovanja predstavljajo pravice, ki so 

zagotovljene zavarovanim osebam iz javnih sredstev. Zato so zakonsko zelo natančno 

določeni pogoji in obseg pravic, katere lahko zavarovana oseba uveljavlja iz naslova 

zdravstvenega zavarovanja. Lete so namreč vodilo za nadaljno organizacijo zdravstvene 

službe v javni zdravstveni mreži. V obvezno zdravstveno zavarovanje so vključeni vsi, ki 

izpolnjujejo zakonske pogoje (osebne in poklicne).  

Zavarovanje, ki bi temeljilo na izključno prostovoljni osnovi, kjer bi se posamezniki lahko 

samovoljno opredelili za ali proti zdravstvenemu zavarovanju, praktično ni mogoče. Tak 

način namreč ne more zagotoviti, ob plačevanju relativno enakih prispevkov, dovolj sredstev 

za pokritje vseh stroškov tistim, pri katerih bi nastopili zavarovani primeri. 

Zakonsko določene pravice obveznega zdravstvenega zavarovanja se ne morejo spreminjati 

ali ukinjati s pogodbo in ne morejo biti del dogovora med zavarovancem in nosilcem 

zdravstvene dejavnosti. Te pravice sodijo med osebne pravice, ki niso prenosljive in niso 

nikoli predmet dedovanja (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99, 99/01, 60/02 in 

126/03). 

 

5.3.1.2 Prostovoljno zdravstveno zavarovanje  

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje je skupno ime za različne oblike zdravstvenega 

zavarovanja. Vsem je skupno, da se zavarovana oseba na prostovoljni osnovi odloči za 

združevanje sredstev po načelih vzajemnosti in solidarnosti v določeni zavarovalni skupnosti 

zavarovalnici. Slednja pa se obveže, da bo v primerih zavarovanega dogodka zanjo plačala 

predviden ceno in obseg zdravstvenih storitev. Med prostovoljna zdravstvena zavarovanja 

sodijo: nadomestna in dodatna zavarovanja, zavarovanja za doplačila, alternativna ali 

vzporedna zavarovanja in asistenčna zavarovanja. Pogoj, ki mora biti uresničen za uvedbo 

prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj, je obstoj in ponudba zasebnih zdravstvenih storitev. 

-Nadomestno zdravstveno zavarovanje je namenjeno osebam dela populacije, ki so zaradi 

preseganja določene višine dohodka izvzete iz nacionalne sheme obveznega zavarovanja in 

jim nadomestno zavarovanje nadomešča obvezno zdravstveno zavarovanje. 

-Dodatno zdravstveno zavarovanje omogoča zavarovanim osebam pokritje stroškov za tiste 

zdravstvene storitve, ki niso vključene in niso del obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

-Zavarovanje za doplačila krije zavarovanim osebam pokritje doplačil za storitve, katere 

obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti. 

-Alternativno ali vzporedno zavarovanje krije zavarovanim osebam omejitve, ki so prisotne 

na strani ponudbe (na primer: čakalne dobe). 
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-Asistenčno zdravstveno zavarovanje krije zavarovanim osebam stroške, ki nastanejo pri 

organizaciji in izvedbi zdravstvenih storitev doma in v tujini. 

 

5.3.1.3 Samoplačništvo  

Pomeni poslovanje tako zasebnih kot tudi javnih zdravstvenih zavodov z zasebnimi sredstvi. 

V ožjem smislu je samoplačništvo povezano z izvajanjem zdravstvenih storitev v lastnih 

samoplačniških ordinacijah. Lahko pa tudi javni zdravstveni zavodi organizirajo 

samoplačniško dejavnost za vse tiste zdravstvene storitve iz obveznega zdravstvenega 

zavarovanja, katerih dostopnost je povezana z dolgimi čakalnimi dobami. Pacient mora te 

storitve v celoti plačati sam. V širšem kontekstu uvrščamo v sklop samoplačništva dohodek, 

ki ga javni zavodi lahko dosežejo s poslovanjem iz različnih pridobitnih dejavnosti.  

V samoplačniških ambulantah morajo biti pacienti v naprej seznanjeni s pravili njenega 

delovanja in plačevanja storitev. Razen v primerih samoplačniških zdravstvenih storitev 

pacienti ne občutijo celotne cene in stroškov za opravljeno jim zdravstveno oz. 

zobozdravstveno storitev. Ob tem tudi njihov prispevek ni odvisen od njihove porabe 

zdravstvenih oz. zobozdravstvenih storitev. 

Pritožbeni postopki se v samoplačniških ordinacijah razlikujejo od pritožbenih postopkov in 

pritožbenih poti v javnem zdravstvu. V javnem zdravstvu lahko zavarovani uporabniki 

zdravstvenih storitev uveljavljajo svoje pravice iz naslova zdravstvenega zavarovanja, katero 

je določeno in urejeno z zakonom o zdravstvenem varstvu in zakonom o zdravstvenem 

zavarovanju. Ker se zasebne storitve ne plačujejo iz javnih sredstev obveznega zdravstvenega 

zavarovanja, zanje ni mogoče zahtevati in uveljavljati pravic, ki so določene v zakonu o 

zdravstvenem zavarovanju. Nezadovoljni pacienti v samoplačniških ordinacijah lahko podajo 

pobudo na Zdravniško zbornico Slovenije, za strokovni nadzor nad zdravnikom, oz. na 

Ministrstvo za zdravje, za upravni nadzor nad zdravstvenim zavodom oz. nad zasebno 

zdravstveno organizacijo (Zakon o zdravstveni dejavnosti, 1992). 

 

5.3.2 Pomanjkljivosti v sedanji ureditvi zdravstvenih zavarovanj 

 

Z uvedbo prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj je prišlo do številnih pomembnih sprememb 

na področju zdravstvene ureditve; prišlo je do zmanjšanja in razbremenitve javne porabe, 

povečal se je delež zasebnih sredstev ob tem pa se je pomembno zmanjšala solidarnost in 

pravičnost. »Država je z uvedbo doplačil za večino zdravstvenih pravic prenesla breme 

financiranja zdravstvenega varstva iz državnega proračuna na prebivalstvo in s tem precej 
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prizadela zlasti revnejše sloje« (Keber in drugi 2003, str. 57). Med pomanjkljivosti uvedenega 

sistema zdravstvenega zavarovanja tako uvrščamo zlasti uvedbo doplačila za zdravstvene 

storitve, uvedbo prostovoljnega dodatnega zavarovanja in zmanjšanje pravic, ki izhajajo iz 

obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ). 

»Zakonska uvedba doplačil je močno zmanjšala solidarnost med državljani in hkrati močno 

posegla na področje pravic iz naslova zdravstvenega varstva. Razen urgentnih zdravstvenih 

storitev ni državljanom zakonsko zagotovljena prav nobena pravica, ki bi bila v celoti 

zagotovljena iz obveznega zdravstvenega zavarovanja« (Keber in drugi 2003, str. 66). 

Prostovoljna zdravstvena zavarovanja so sicer odpravila tveganja plačil za zdravljenje iz 

zasebnih sredstev v primerih bolezni. S tem sta se pomembno izboljšala vzajemnost ter 

solidarnost med zdravimi in bolnimi, ki sta bila z uvedbo doplačil močno okrnjena. Vseeno pa 

zakon zaradi enotne višine prispevkov za dodatno zavarovanje, ki ne sovpada z višino 

dohodkov posameznikov, ne zagotavlja tudi solidarnosti med premožnejšimi in revnimi 

prebivalci. Ker pa državljani brez prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ne morejo 

uveljavljati niti vseh pravic iz naslova obveznega zavarovanja, ne moremo govoriti o pravem 

prostovoljnem zavarovanju, temveč gre pri tem zakonskem določilu, za obliko izsiljenega, 

obveznega zavarovanja. 

Tudi urejenost in porazdelitev zdravstvenih pravic med obveznim in prostovoljnim 

zdravstvenim zavarovanjem ni logična in ni smiselno porazdeljena. Ugotavljamo, da je velika 

večina ljudi, predvsem zaradi strahu in bojazni pred plačili stroškov za zdravljenje v primerih 

bolezenskih težav, »neprostovoljno« vključenih v prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Ob 

tem pa pravice, ki izhajajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja niso natančno 

specificirane in opredeljene. Večinoma slonijo na pavšalnih ocenah potreb prebivalcev 

(število pregledov, hospitalizacij ipd.) (Keber in drugi 2003, str. 70). 

 

5.4 Javna zdravstvena služba 

 

Zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost se lahko izvaja javno kot javna služba, lahko se 

izvaja zasebno, lahko pa gre za kombinacijo obeh. V primeru javne oz. kombinirane 

zdravstvene dejavnosti govorimo o mreži javne zdravstvene službe, kjer uporabniki 

zdravstvenih storitev lahko koristijo pravice, ki izhajajo iz javnega zdravstvenega 

zavarovanja. 

Država s svojimi regulacijskimi mehanizmi določi pravila ravnanja vseh, ki so vključeni v 

izvajanje javne zdravstvene službe in jih tudi nadzoruje (Česen, 1994). 
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Načelo javnega zdravstva je doseženo z javnim delovanjem zdravstvenih inštitucij, katerih 

ustanoviteljica je država. Le ta vpliva tudi na vodenje zdravstvenih inštitucij ter vpliva na 

njihovo delovanje in njihov razvoj. Cilj tega delovanja ni dobičkonosnost (Toth, 2003), 

temveč je prispevek k javnim dobrinam v smislu pomagati reševati zdravstvene težave ljudem 

in pripomoči k izboljšanju socialne blaginje skupnosti (Česen, 1994). 

Pomen javne zdravstvene službe je torej v zagotavljanju javnih dobrin. Značilne lastnosti 

javne zdravstvene službe, ki jo hkrati tudi opredeljujejo so: odgovornost države ali lokalne 

skupnosti, ki zagotavljata njeno delovanje in javni interes njenega delovanja. Zanjo je 

značilno, da je izvzeta iz prostega trga in konkurence, njen način delovanja pa določa 

javnopravna zakonodaja. Zaposleni v javnih službah izpolnjujejo opredeljene cilje in naloge, 

ob tem pa imajo od nje poslovne in druge koristi (Česen, 2003). Cilji javnega zdravstva so 

usmerjeni v preventivne zdravstvene dejavnosti, v ukrepe za ohranjanje, izboljšanje in 

povrnitev zdravja ter v izboljšanje kakovosti življenja posameznikov in družbe. Javne 

zdravstvene službe so produkt družbene zamisli in sodijo med planirane sisteme. Pri tem pod 

besedo planiranje razumemo tako zbiranje, razporejanje, kot tudi nadzor porabe proračunskih 

sredstev in tudi sredstev, ki izhajajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (Štern, 2006). 

Poročila ministrstva za zdravje kažejo, da je rast stroškov za zdravstvo nesorazmerna s 

kakovostjo in obsegom opravljenih storitev. Stroški namreč naraščajo veliko hitreje kot sama 

kakovost. V tej luči se javni zdravstveni sektor ni izkazal, saj so bile zaznane pomanjkljivosti 

tako na kvantitativni, kot tudi na kvalitativni ravni. Prepogosto se namreč nosilci dejavnosti v 

javnih služb zavedajo, da opravljajo monopolno dejavnost in da so brez konkurence, ki bi jih 

lahko prisilila v spremembe. Tako niso naklonjeni spremembam, ki vodijo v večji obseg in v 

večjo kakovost dela. Hkrati vedo, da bodo deležni plačila za svojo dejavnost ne glede na 

kakovost opravljenega dela. (Keber in drugi, 2003). 

 

5.5 Zasebna zdravstvena služba 

 

Leta 1991 je stopila v veljavo nova zdravstvena zakonodaja, ki je povzročila korenite 

spremembe celotnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja in same 

zdravstvene dejavnosti kot take. Omogočila je uvajanje zasebne zdravniške prakse, in uvedbo 

zavarovalniškega modela ter nekaterih drugih novosti v zakonu o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju (Dobnikar, 2005). 

Z zakonom o zdravstveni dejavnosti je postala zasebna praksa oz. zasebno izvajanje javne 

zdravstvene dejavnosti ena izmed pomembnih, temeljnih novosti. 
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Pred tem je bila zasebna zdravstvena dejavnost dovoljena le izjemoma. Zlasti je z novim 

zakonom zavel nov veter na področju koncesijskega opravljanja zdravstvene in 

zobozdravstvene dejavnosti. 

Zagotovo je privatizacija v zdravstvu sila občutljivo področje, ki ima svoje specifične in 

posebne lastnosti in se v primerjavi s privatizacijo ostalih panog na gospodarskem in 

ekonomskem področju, tudi izrazito razlikuje (Tajnikar, 2003). 

V okviru zdravstvene dejavnosti gre za določeno obliko preobrazbe neprofitne organizacije v 

profitno naravnano organizacijo. Ob tem pa lahko želja po doseganju dobička vpliva na nižjo 

kakovost storitev, na višje cene, na nižji obseg storitev in na stroškovno učinkovitost v smislu 

varčevanja na račun uporabnikov zdravstvenih storitev (Lovelock in Wright, 1999). Višanje 

cen zdravstvenih storitev lahko rezultira v nedostopnosti zdravstva vsem uporabnikom 

zdravstvenih storitev, kar pa je potrebno z učinkovitim nadzorovanjem cen redno spremljati in 

regulirati. Pozitivna posledica privatizacije je konkurenčnost med izvajalci, ki se morajo za 

uspeh in dobiček truditi in se dokazovati s superiorno kakovostjo svojih storitev. Tudi v 

zdravstvenih panogah je postala kakovost storitev zapoved in pogoj za uspeh (Mei in drugi 

1999, str. 136). 

Da se javni in zasebni sistem zdravstvenega varstva ne izključujeta, temveč sta dopolnjujoča 

se načina zagotavljanja zdravstvenega varstva, uveljavljena v večini razvitih držav meni 

Poredoš, ki opozarja, da je potrebno razlikovati zasebnike, ki imajo koncesijo in so sestavni 

del javnega zdravstva, od tistih, ki zdravstvene storitve tržijo in jim bolniki zanje tudi 

neposredno plačujejo. Razen v zobozdravstvu je v Sloveniji čistih samoplačniških ordinacij 

izredno malo. Pa tudi na področju zobozdravstva je delež samoplačniških zdravstvenih 

izvajalcev praktično zanemarljiv. V državah po svetu sta uveljavljena tako javni kot tudi 

zasebni sistem zdravstvenega varstva, njun obseg oz. njun delež pa se med državami razlikuje 

(Poredoš, 1998). 

Če se Slovenija po številu zdravnikov na prebivalca uvršča na rep evropske lestvice, je 

primerjava števila zobozdravnikov na prebivalca z drugimi državami mnogo ugodnejša, saj 

Slovenija zaseda mesto v sredini lestvice evropskih držav. Dne 2. 1. 2011 je bilo po podatkih 

Zdravniške zbornice Slovenije namreč v Sloveniji zaposlenih 1.346 aktivnih zobozdravnikov, 

od tega 1.133 kliničnih oz. splošnih zobozdravnikov in 213 zobozdravnikov specialistov. To 

pomeni, da je v Sloveniji v povprečju 65,7 zobozdravnikov na 100.000 prebivalcev. Od tega 

jih je 1.172 zaposlenih v javni zdravstveni mreži, ki jo financira Zavod za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije, 174 pa je zasebnikov brez koncesije (Pirš, 2011). 
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Zasebni izvajalci s koncesijo sklenejo vsako leto pogodbo z Zavodom za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki določa obseg storitev zdravstvenega varstva na 

posameznem področju. Ob realiziranem predpisanem programu ZZZS, le ta poravna 

izvajalcem stroške storitev, ki nastanejo pri opravljanju javne službe (Viler Kovačič, 2002). 

Zasebni izvajalci, ki opravljajo storitve za trg na čisti samoplačniški osnovi, opravijo količino 

storitev na principu povpraševanja in na osnovi ponudbe in povpraševanja tudi sami določajo 

cene storitev. Te storitve v celoti poravnajo končni uporabniki. Zasebni izvajalci morajo 

pacientom nuditi boljše storitve v primerjavi s tistimi, ki bi je bili le ti deležni v javnih 

zavodih, v kolikor želijo na trgu uspešno ohranjati svoj tržni delež. 

V zdravstvenem sistemu najdemo na eni strani močno motivirane in pozitivno naravnane 

zasebnike, na drugi strani pa javne zavode z zastarelo notranjo strukturo, ki zaposlenih ne 

plačuje in ne nagrajuje po učinku in kjer gre večinoma za zastarelo opremo in slabe delovne 

razmere. To stanje pogosto vodi v umik najsposobnejšega kadra iz javnega v zasebni sektor, 

kar pa ima za posledico, da se v javnem sektorju še poslabša nivo storitev. Nadalje to vodi v 

socialno in ekonomsko neenakost in v poslabšanje splošnega zdravja ljudi (Bizjak Mlakar in 

drugi, 2003). 

 

Koncesije za opravljanje zdravstvene / zobozdravstvene dejavnosti 

Pod pojmom koncesija razumemo uradno dovoljenje ali podelitev pravice za opravljanje 

določene dejavnosti. Le to praviloma dodeli država ali lokalna skupnost posamezni fizični ali 

pravni osebi. Je ena izmed oblik izvajanja javne službe, ki jo lahko opravljajo pooblaščeni 

zasebniki ali zasebna organizacija (koncesionar) (Virant, 2004). 

Tako imamo pri koncesiji opravka z obliko upravljanja določenih komponent, stvari, 

premoženja, javne dobrine, oz. opravljanje določene storitve splošnega pomena, pri čemer je 

dovoljenje za opravljanje storitve podeljeno koncesionarju, ki je praviloma zasebni podjetnik 

(Grilc in Juhart, 1991). 

Koncesionar je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje 

dejavnosti, ki je predmet koncesijske javne službe. Če zakon ne določa drugače, je lahko 

koncesionar tudi tuja oseba. Koncedent je lahko republika ali pa lokalna skupnost, ki podeli 

koncesijo in z njo obveže koncesionarja k izvajanju določene, javne dejavnosti. 

S pogodbo, ki jo imenujemo krovni akt oz. koncesijska pogodba, opredelita koncedent in 

koncesionar vse parametre, ki vplivajo na sistem delovanja. Pogodba vsebuje izvedbene akte 

ter tehnične in finančne anekse, ki v vseh podrobnostih opredeljujejo njuna medsebojna 

razmerja ter finančne tokove v zvezi z zaračunavanjem storitev in refinanciranjem investicije. 
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S tem je koncesionarju podana neka posebna in izključna pravica, ki jo lahko podeli le 

subjekt, ki vrši oblast (Pirnat 2007, str. 1607). 

Mreža javne zdravstvene službe je določena v Zakonu o zdravstveni dejavnosti (ZZDej). V 

okviru tega je opredeljeno, da se opravlja zdravstvena dejavnost kot javna služba, merila za 

postavitev zdravstvene mreže pa izhajajo iz Plana zdravstvenega varstva Republike Slovenije, 

ki za vzpostavitev upošteva naslednje kriterije: -zdravstveno stanje, -število, starostno in 

socialno strukturo prebivalcev, -enakost pogojev oz. možnosti za uporabo zdravstvenih 

storitev, -potrebe in obseg posamezne dejavnosti iz 2. člena tega zakona, -stopnjo urbanizacije 

območij, -specifičnost poselitve in dostopnosti na demografsko ogroženih območjih ter -

stanje onesnaženosti okolja in -gospodarske možnosti. 

Zakon omogoča prosto izbiro zdravnika in zdravstvenega zavoda prav vsem državljanom 

države Slovenije. 

V ZZDej je natančno določena meja, ki loči med opravljanjem zdravstvene dejavnosti kot 

zasebne dejavnosti in opravljanjem javne službe v zdravstveni dejavnosti na podlagi 

koncesije. Zdravniki in zobozdravniki, ki si želijo v Republiki Sloveniji opravljati samostojno 

zdravniško službo, morajo najprej pridobiti zdravniško licenco, ki je javna listina. S tem 

dokumentom dokazujejo svojo strokovna usposobljenost, za samostojno opravljanje 

zdravniške in zobozdravniške službe, na določenem strokovnem področju. Zdravnikom se 

licenca podeli po opravljeni specializaciji, za področje zobozdravstva pa po pripravništvu in 

uspešno opravljenem strokovnem izpitu oz. po opravljeni specializaciji. Tako zdravniki kot 

zobozdravniki se morajo nato obvezno vpisati v zdravniški register pri Zdravniški zbornici 

Slovenije. 

 

 

6. KONCEPT ZDRAVSTVENIH OZIROMA ZOBOZDRAVSTVENIH 

STORITEV 

6.1 Storitve na splošno 

 

Beseda storitev izhaja iz latinskega izraza »servio« in ima več pomenov: delati za nekoga, 

služiti nekomu, streči, skrbeti zanj, pomagati nekomu oz. narediti zanj nekaj (Verbinc, 1982). 

Definicija storitev je težavna, je neenotna in ni splošno veljavna. Predvsem zaradi nesnovnosti 

storitev so le te težavne za zaznavo, za razumevanje, za opredelitev ter za samo definiranje. 
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Enotna definicija, ki bi zajela vse lastnosti praktično ne obstaja. Osnova za opredelitev in 

razlago fizičnih stvari je namreč opredeljena s snovnostjo. 

Za fizične izdelke obstajajo natančne opredelitve, medtem ko storitve opredeljujemo 

večinoma skozi odnos do konkretnih, fizičnih oz. materialnih izdelkov. Zaradi nesnovnosti, 

kot ene izmed temeljnih in bistvenih značilnost storitev v primerjavi s samimi fizičnimi 

izdelki, prihaja do težavnosti pri nadaljnjih opredelitvah samega bistva storitev (Snoj 1998, 

str. 31). »Izdelek je predmet, stvar ali naprava, storitev pa dejanje, predstava in dosežek« 

(Berry v Lovelock 1999, str. 6). 

V nasprotju s storitvami, ki terjajo sprotno izdelavo in porabo, so izdelki oprijemljivi, vidni in 

jih je možno shraniti. Pri izdelkih ni bistvena povezava med izvajalcem in porabnikom, česar 

pa nikakor ne moremo trditi za storitve, saj gre pri njih vseskozi za neposredno povezanost 

izvajalca s porabnikom. Le ta je običajno vključen v samo izvedbo storitev. Tako posledično 

temelji njuna povezanost na vzajemnem delovanju in na osnovi njunega zaupanja (Potočnik 

2000, str. 18-21). 

Storitev ni mogoče opredeliti z naravoslovnimi parametri. Tudi primerjava storitev med seboj 

je težavna, saj niti dve storitvi nista med seboj popolnoma enaki. Bistvo vsake storitve je 

človek. »Storitev je dajanje ali delovanje, ki ga ena stran ponudi drugi in je po svoji naravi 

neotipljivo in ne pomeni posedovanja česar koli« (Kotler 1996, str. 464). 

Številni avtorji poudarjajo pri opredelitvi pojma storitev predvsem uporabnikov vidik storitve. 

Lahko pa je storitev opredeljena tudi aktivnost, ki jo izvaja ponudnik z namenom koristiti 

porabniku. Ob tem je korist vezana na spremenjeno delovanje snovnega izdelka oz. odjemalca 

samega (Snoj 1998, str. 32). Uspešno opravljena storitev rezultira v izboljšanju snovnega 

izdelka, oz. v izboljšanju fizičnega in/ ali psihičnega stanja uporabnika storitev. 

 

6.2 Lastnosti storitev 

 

Ko opredeljujemo lastnosti storitev, imamo v mislih predvsem njihovo razlikovanje od 

materialnih dobrin. Osnovne generične značilnosti storitev so medsebojno odvisne, njihova 

temeljna lastnost pa je procesnost. Temeljne lastnosti, ki jih imajo pretežno vse storitve so: - 

procesnost, - neotipljivost in- neobstojnost (Snoj 1998, str. 36). 

Nakup storitev se razlikuje od nakupov materialnih izdelkov, saj storitev ne moramo 

preizkusiti v naprej. Potrošniki se morajo zanesti na objektivnost in resničnost obljub 

ponudnikov oz. morajo pri odločanju o nakupu storitev upoštevati izkušnje, preizkušati 

nadomestke in preverjati govorice. »Običajno je nakup storitev manj zadovoljujoč in je bolj 
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čustven v primerjavi z nakupom izdelkov« (Potočnik 2000, str. 182). Večje tveganje pri 

nakupih storitev pa se pojavlja tudi zaradi težavnega ugotavljanja in nadziranja kakovosti 

storitev. Samo izvajanje storitev je odprt sistem, saj vanj vstopa uporabnik, ki večinoma 

sodeluje v celotnem obsegu nastajanja storitev in se tudi vključuje v delo. Del storitev je sicer 

lahko pripravljen v naprej, vendar pa je zaznavanje kakovosti, ki je odločujoč del storitvenega 

procesa, umeščeno v odnos in sodelovanje s samim potrošnikom oz. uporabnikom. Tveganje 

pri oceni storitev je v tem, da uporabniki ocenjujejo poleg same kvalitete storitev še celoten 

proces izvedbe le te (Habjan 1990, str. 31). Pri nakupih izdelkov pa so potrošniki osredotočeni 

zgolj na končno fazo v procesu proizvodnje oz. na fizični izdelek (Groenroos 1998, str. 322-

333). »Velika razlika med storitvami in izdelki se odraža tudi skozi fenomen lastništva, saj 

storitve ob nakupu ne preidejo v last in posest kupca, temveč le v njegovo uporabo ali najem« 

(Rijavec 2002, str. 14). Pravimo, da so storitve aktivnosti, katerih rezultat so neoprejemljive 

dobrine in zato tudi ne pridejo v kupčevo lastništvo (Govoni 2004, str. 197). 

Ker je končni rezultat storitev pravzaprav sam proces, ki ga sestavlja niz aktivnosti in 

prepletenih nalog, govorimo o procesnosti storitev (Snoj 1998, str. 36). Pri tem izvajalci 

storitev stremijo k zastavljenim ciljem, ob tem pa uporabljajo vse vire, ki so jim na razpolago. 

Procesnost storitev je osnovna in je temeljna značilnost storitev. Hkrati je podlaga za vse 

ostale lastnosti, ki storitve še opredeljujejo.  

Neotipljivost ima dvojni pomen; po eni strani označuje nekaj, česar ni mogoče otipati ali 

prijeti, oz. zaznati s čutili, saj so storitve dejanja. Po drugi strani pa termin opredeljuje 

neopredeljivost tudi v smislu razumske neotipljivosti (Snoj 1998, str. 37). Pogosto pa imamo 

pri storitvah vendarle opravka z elementi oprijemljivosti, saj sama izvedba storitev zahteva 

določene pripomočke in naprave, ki so fizično zaznavni in so otipljivi. 

Ker storitev ni mogoče ne shraniti, ne obdržati in jih v primeru nezadovoljstva ne vrniti 

izvajalcu označujemo storitve tudi kot neobstojne. Tako je tudi izvajanje in trženje storitev 

bistveno drugačno od trženja fizično otipljivih in obstojnih izdelkov.  

 

6.3 Lastnosti osebnih socialnih storitev 

 

Posebno mesto med storitvami pa zagotovo pripada osebnim socialnim storitvam, katerih cilj 

je enakost, pravičnost in socialna varnost. Pogoj, da je neka storitev opredeljena kot osebna 

socialna storitev, je neposreden stik med izvajalcem in uporabnikom storitve. Lastnosti 

osebnih socialnih storitev so: -zadovoljevanje družbeno prepoznanih potreb ljudi, -ohranjanje 

in razvoj blaginje uporabnika storitev in družbe nasploh, -nedobičkonosnost, saj so 
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financirane iz strani državljanov, -odgovornost uporabnikom in državljanom, -negotovost in 

nenapovedljivost izidov in dosežkov, -izviranje iz vrednostnega sistema, ki je sprejemljiv za 

celotno družbo ter oblikovanje skozi profesionalni odnos med osebjem in uporabniki znotraj 

formalno organizacijske strukture (Martin v Macur 2000). 

Pomembna razlika med tržnimi in osebni socialnimi storitvami je v tem, da je pri tržnih 

storitvah v ospredju zadovoljevanje subjektivno prepoznanih potreb ljudi, medtem ko je prva 

lastnost osebnih socialnih storitev zadovoljevanje družbeno prepoznanih potreb ljudi. 

Druga pomembna razlika pa je v pridobitništvu in dobičku, katerega pri osebnih socialnih 

storitvah ni. Izvajalec je posvečen tako uporabniku, kot tudi širši skupnosti, kar preprečuje da 

bi bil motiv teh storitev dobiček. 

»Kot omejitev osebnih socialnih storitev omenjamo dejstvi: 1.) pomoč uporabniku koristi tudi 

skupnosti oz. družbi nasploh, ob tem pa konkretnih potreb uporabnika pogosto sploh ne 

določa uporabnik sam, temveč strokovnjak, ki želi zadovoljiti potrebe uporabnika, katerih le 

ta morda sploh ne zazna, kar ima tako pozitivne kot tudi negativne posledice. 2.) Izvajalec je 

zavezan tako uporabniku, kot tudi celotni družbi. Uporabnik pogosto ni deležen tiste 

izvajalčeve pozornosti in obravnave, ki bi izvirala iz njegovih potreb, temveč so pri tem, zelo 

pomembne tudi potrebe družbe in skupnosti. Dualizma pri osebnih socialnih storitvah 

praktično ni« (Macur, 2000).  

Ker je ena izmed lastnosti osebnih socialnih storitev nenapovedljivost dosežkov,je tudi 

merjenje kakovosti teh storitev oteženo in je problematično. Poleg tega pa je nemogoče nanje 

prenesti koncept tržnih storitev. 

Vsemu navkljub pa je vpliv privatizacije vendarle prinesel tudi spremembe v koncept osebnih 

socialnih storitev, saj le te prehajajo iz prej povsem družbeno-javnega sedaj tudi v zasebni 

sektor. Financiranje le teh postaja vse bolj mešano in meja med osebnimi socialnimi ter 

osebnimi tržnimi storitvami se vse bolj briše. V ospredje stopajo tržni mehanizmi, 

učinkovitost in stroškovna učinkovitost, ki pa osnovnih lastnosti osebnih socialnih storitev 

vendarle ne smejo spremeniti (Macur, 2000). 

 

6.4 Zdravstvene in zobozdravstvene storitve 

 

Zdravstvene in zobozdravstvene storitve sodijo med osebne socialne storitve in zanje velja, da 

so v osnovi enake lastnostim ostalih storitev. Tako so temeljne lastnosti storitev lastne tudi 

zdravstvenim storitvam. Dejstvo, da tudi pri njih ne moremo ločiti uporabnika od postopka 

izvedbe storitve, je za zdravstvene storitve morda še pomembnejše, saj predstavljajo 
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uporabniki sam fizični objekt, na katerem se vršijo postopki zdravljenja. Ker končnega 

rezultata tudi pri zdravstvenih storitvah ni mogoče videti, dokler se poseg ne zaključi, jih 

opredeljujemo kot neotipljive. Hkrati so močno variabilne, saj enak postopek zdravljenja ne 

prinaša posledično tudi enakih rezultatov pri različnih pacientih. Potrebe po zdravstvenih in 

zobozdravstvenih storitvah sodijo za razliko od ostalih človekovih potreb med nepredvidljive 

in nezaželene, saj se pokaže potreba ali nuja po njih le v primerih bolezni, poškodb ali 

nevarnosti smrti. Ker sodijo tako bolezni in poškodbe med neželjena stanja, imajo tudi 

potrebe po zdravstvenih storitvah posledično zaradi težav, ki jih patološka stanja prinašajo s 

seboj, tudi negativen predznak (Zrimšek 2006, str. 29). Običajno so neželene in neugodne 

spremljevalke zdravstvenih in zobozdravstvenih posegov bolečine, neugodje ali strah. Zaradi 

potrebe po zdravstveni pomoči, ki je ena izmed osnovnih življenjskih potreb, pa je obisk 

zdravstvene ustanove velikokrat neizbežen. 

Imajo pa zdravstvene in zobozdravstvene storitve določene posebnosti, ki so značilne samo 

zanje. Z njimi namreč dosegamo in ohranjamo zdravje, ki je za ljudi ena izmed 

najpomembnejših vrednot.. 

Za zdravstvene storitve velja zelo visoka povezanost oz. interakcija med izvajalci in 

uporabniki. Za zdravstvene storitve je namreč značilna specifična usmerjenost na ljudi in 

posledično močna vpletenost uporabnikov oz. pacientov v sam proces zdravljenja. Winsted 

poroča o rezultatih številnih študij, ki kažejo, da imajo same interakcije med izvajalci 

zdravstvenih storitev in pacienti izredno velik vpliv na zaznavanje kakovosti storitev (Winsted 

2000, str. 402). Višja ko je skrbnost, odkritost, razumevanje, sposobnost komuniciranja in 

prijaznost izvajalcev, posledično večje je zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev. Ob 

tem pa sama strokovna kakovost za uporabnike zdravstvenih storitev ni tako zelo pomembna 

(Winsted 2000, str. 401). 

Še ena nezanemarljiva posebnost zdravstvenih storitev se kaže z vpletenostjo zdravstvene 

zavarovalnice kot plačnika »javnih« zdravstvenih storitev v odnos med izvajalcem in 

uporabnikom le teh.  

Nadaljnja posebnost zdravstvenih storitev je tudi v formalnem in običajno dolgoročnem 

odnosu med pacienti in zdravniki, v katerem sta značilno vpeta tako tveganje kot tudi 

zaupanje (Kersnik, 2001). Ker sodijo zdravstvene in zobozdravstvene storitve med 

profesionalne storitve, za katere je značilno, da so visoko strokovne narave ter da uporabniki 

nimajo primernega znanja za ocenjevanje sprejetih odločitev s strani ponudnika, je 

vzpostavitev dobrega medsebojnega zaupanja temeljnega pomena (Johns, 1999).  
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O vrsti zdravstvenih oz. zobozdravstvenih storitev, ki jih bo deležen bolnik praviloma 

odločajo profesionalci -strokovnjaki –zdravniki, ki predpišejo standarde izvajanja storitev. 

Zdravniki imajo zaradi ekspertnega znanja in zaradi informacijske asimetrije dominantno 

vlogo v procesu zdravljenja. Kontrolirajo tako informacije kot tudi prostor in čas (Allsop in 

Mulcahy v Zrimšek, 2006). Pacienti so v bolezenskem zdravstvenem stanju ranljivi in močno 

odvisni. Ker tako na sam potek zdravstvenega dogajanja ne morejo vplivati, se enostavno 

prepustijo toku zdravljenja. Zaradi pomanjkanja medicinskega znanja bolnikov le ti ne morejo 

oceniti optimalnosti zdravnikovih odločitev in večinoma nimajo možnosti izbire zdravljenja 

glede na svoje želje in materialne zmožnosti (Wiles in Higgins v Zrimšek, 2006).  

 

Zdravljenje bolnih poteka praviloma v stresnih in specifičnih okoliščinah. Pacienti so pogosto 

zaradi bolezni pod stresom, so v strahu in so običajno bolj čustveno odzivni. Njihova 

zahtevnost in kritičnost je večja, z odvisnostjo od drugih ljudi, pa raste tudi stopnja njihove 

nestrpnosti. Zdravstveno osebje mora zadostiti bolnikovim fizičnim potrebam. Ob tem pa 

mora ravnati s pacienti človeško skrbno in toplo, da zadosti tudi njihovim psihičnim 

potrebam, ki so v stresnih okoliščinah še veliko bolj izrazite (Severt in drugi 2008, str. 664-

678). Namen zdravstvenih storitev je koristiti uporabnikom. Poleg koristi pa lahko prinesejo 

zdravstvene storitve pacientom tudi potencialno škodo v obliki možnih zapletov ali stranskih 

učinkov zdravljenja.  

V izogib zapletom zdravljenja morajo biti strokovne odločitve zdravnikov natančno 

premišljene in posebej skrbno prilagojene vsakemu posameznemu pacientu.  

Rezultati zdravljenja so večinoma odvisni od sodelovanja pacientov pri zdravljenju. Kljub 

korektnosti postopkov zdravstvenih storitev in sodelovanja pacientov, pa se lahko ugoden 

rezultat zdravljenja izrazi šele čez čas pri dolgotrajnih boleznih ali pa celo izostane pri 

neozdravljivih boleznih. Zaradi naštetih dejstev lahko občutijo pacienti pred vstopom v sam 

proces zdravljenja večjo bojazen in večje tveganje, v primerjavi z uporabniki drugih storitev 

(Svetic, 1993). 

V zdravstvu so uvedeni standardi, smernice in protokoli zdravljenja z namenom preprečiti 

spremenljivost storitev. Nanašajo se lahko na določene vidike storitev, ne morejo pa 

predpisovati medosebnega stika med izvajalci in pacienti. Na spremenljivost kakovosti 

storitev, lahko v največji meri vplivajo izvajalci sami, saj na osnovi svojega znanja, 

usposobljenosti in odnosa do pacienta aktivno vplivajo na uporabnike zdravstvenih storitev. 

Za slednje namreč velja, da kakovost storitev pogosto pripišejo izvajalcem oz. jo kar enačijo s 

samim izvajalcem določene storitve. Namen zdravstvene dejavnosti ni v samem izvajanju 
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storitev, temveč je v doseganju ciljev, med katere štejemo preprečenje bolezni, ozdravitev in 

večje osveščanje uporabnikov (Svetic, 1993). 

Zaznavanje neke zdravstvene storitve je močno odvisno od zornega kota in od vloge vpletenih 

v specifičnem odnosu. Tako se vidiki iste zdravstvene oskrbe med seboj pomembno 

razlikujejo glede na vlogo, ki jo imajo vpleteni v nekem storitvenem procesu. Udeleženci 

storitvenega procesa so na nek način akterji vnaprej določenih vlog, medtem ko so scenariji 

lahko stalni, lahko pa se glede na situacijo tudi spreminjajo. Zaznavanje zdravstvenih storitev 

se lahko močno spreminja, še zlasti, če smernice zdravstvenih storitev niso standardizirane. 

Hkrati pa sta scenarij zdravstvene obravnave in posledično zaznava le tega odvisna tudi od 

vedenja uporabnikov zdravstvenih storitev, ki je lahko včasih nepredvidljivo, tako da ogrozi 

izvedbo, željen potek in tudi rezultat storitev. Večinoma pa velja, da so zdravstveni delavci 

ponudniki zdravstvenih storitev, ki morajo biti izvedene v sklopu določenih smernic, 

protokolov in standardov in so hkrati individualno prilagojene posameznim uporabnikom.  

V spodnji tabeli je pregled zobozdravstvenih postopkov značilnih za stomatološki pregled in 

čiščenje zobnega kamna iz zornega kota pacienta, zobne asistentke in zobozdravnika. 

Prikazan je standardiziran in strokovno določen pristop in zaznavanje le tega (Lovelock in 

Wright, 1999). 

 

Tabela 6.1: Zobozdravstveni postopki iz zornega kota pacienta, medicinske sestre in 

zobozdravnika 

PACIENT MEDICINSKA SESTRA ZOBOZDRAVNIK 

1. Naroči se na 

pregled po 

telefonu. 

2. Določi datum in potrdi termin.  

3. Pride v 

ordinacijo. 

4. Pozdravi pacienta, ga napoti v 

čakalnico in obvesti zobozdravnika o 

prihodu. 

5. Zapiše si osnovne podatke. 

6. Čaka v 

čakalnici. 

 7. Pozdravi pacienta in ga pospremi 

v ordinacijo. 

8. Vstopi v 

ordinacijo, sede 

na stol. 

 9. Preveri zdravstveno zgodovino, 

povpraša o stanju glede na zadnji 

obisk. 

  10. Pripravi zaščitna sredstva za 
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pacienta in zase. 

  11. Prilagodi pacientov sedež. 

  12. Pregleda pacientovo stanje zob. 

  13. Vstavi črpalko sline v 

pacientova usta. 

  14. Uporabi ultrazvočni čistilec 

zobnega kamna. 

  15. Ostrani črpalko sline iz ust, 

zaključi proces čiščenja zob. 

  16. Prosi pacienta, da izplakne usta. 

17. Izplakne 

usta. 

 18. Odstrani zaščitno opremo in 

oblačila. 

  19. Zaključi z zapisovanjem 

podatkov o pregledu. 

  20. Odstrani zaščitno oblačilo. 

  21. Podari pacientu zobno ščetko in 

letak o pravilni negi zob. 

22. Vstane s 

stola. 

 23. Zahvali se pacientu ni ga 

pozdravi. 

24. Odide iz 

ordinacije. 

25. Pozdravi pacienta, potrdi izvedbo 

storitve, izstavi račun. 

 

 27. Izroči račun, določi datum 

naslednjega obiska. 

 

30. Odide iz 

stomatološke 

ordinacije. 

29. Zahvali se pacientu in ga pozdravi.  

Vir: Lovelock in Wright (1999, str. 66 ) 
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7. ZADOVOLJSTVO PACIENTOV 

7.1 Definicija zadovoljstva 

 

Pojem zadovoljstva, je podobno kot številne psihološke koncepte, lažje razumeti kot pa 

definirati in opredeliti. Je tesno povezano s pacientovimi prejšnjimi izkušnjami in njegovimi 

pričakovanji. Pojem zadovoljstva uporabnikov in potrošnikov se je začel uporabljati že v 

šestdesetih letih prejšnjega stoletja, od takrat dalje pa so se oblikovale številne definicije in 

koncepti, ki skušajo razložiti pomen zadovoljstva.  

Zadovoljstvo naj bi bilo celotno psihološko stanje, ko pride do razlike/razkoraka med 

zaznanim in pričakovanim. Je emocionalen odgovor, ki je posledica uporabnikove oz. 

potrošnikove primerjave uporabe izdelka s pred nakupnimi pričakovanji/standardi ali splošna 

po nakupna ocena, ki izhaja iz primerjave kakovosti izdelka s pred nakupnimi pričakovanji 

(Giese in drugi, 2000). 

Zadovoljstvo pacientov lahko opredelimo kot emocionalen pojem. Oblikovanje pričakovanj, 

primerjava izvedbe storitve s pričakovanji in željami ter presojanje, so večinoma zavestne, 

premišljene aktivnosti in so v osnovi kognitivne narave. Pri tem pa se pojavljajo tudi različne 

emocionalne reakcije, kot so veselje, vznemirjenje, ponos, jeza, žalost, krivda…. Iz tega 

razloga je zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo tudi pozitivna ali negativna emocionalna reakcija. 

Poleg tega je zadovoljstvo pacienta odvisno tudi od njegovega predhodnega čustvenega 

stanja. Predhodna slaba volja, stres, žalost, jeza ipd. večajo verjetnost, da bo tudi z visoko 

kvalitetno storitvijo pacient manj zadovoljen. Na raven zadovoljstva pa vplivata še socialna 

primerjava, s katero ugotavlja in primerja posameznik svojo pridobitev s pridobitvami drugih 

v storitvenem procesu in s pridobitvijo izvajalca ter fenomen pripisovanja, ko ob neizpolnitvi 

pričakovanj pacient pripiše krivdo za neuspeh izvajalcu storitev (Newsome in Wright 1999, 

str. 164). 

Kersnik poudarja, da imajo »pomemben vpliv na pacientovo zadovoljstvo njegove lastne 

izkušnje z zdravstveno oskrbo, s postopki obravnave in zdravljenja, z izvajalci, z zdravstveno 

ustanovo in s sistemom zdravstvenega varstva« (Kersnik 1998, str. 308). 

Zadovoljstvo pacientov skuša poleg številnih teorij razložiti tudi teorija (ne)potrditve. V njej 

igrajo pomembno vlogo ravno pacientova pričakovanja. 

Tako pacienti primerjajo zaznavanje storitve s svojimi pričakovanji, ki so jih oblikovali še 

pred samo izvedbo storitve. Proces (ne)potrditve se prične, ko pred izvedbo storitev pacient 

oblikuje svoja pričakovanja glede lastnosti, ki naj bi jih storitev imela. Po dejanski izvedbi 
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Želen nivo storitve 

Območje tolerance 

Zadosten oz. 
primeren nivo 
storitve 

Želen nivo storitve 

Območje tolerance 

Zadosten oz. 
primeren nivo 
storitve 

storitve pacient primerja svoja pričakovanja in dejanske lastnosti storitve, ki jih je zaznal med 

postopkom. Rezultati so lahko skladni ali pa so diametralno nasprotje prvotnim 

pričakovanjem. Tako je v zdravstvu dosežena visoka raven zadovoljstva takrat, kadar oskrba 

presega bolnikova pričakovanja (Thompson in Yarnold v Kersnik, 2001). In nasprotno, kadar 

so bolnikova pričakovanja previsoka in večja, kot je njegova izkušnja, bo z dobljeno oskrbo 

bistveno manj zadovoljen. Ob neizpolnitvi pacientovih pričakovanj le ti začnejo iskati 

različne vzroke, ki jih pripisujejo izvajalcu storitev2. Kadar ima izvajalec zdravstvenih storitev 

svoje razloge za neizpolnitev pričakovanj, ki običajno niso enaki pacientovim težnjam za 

zadovoljitev, je običajna posledica tega neskladja nezadovoljstvo pacienta (Oliver v Newsome 

in Wright 1999, str. 162).  

 

Slika 7.1: Območje tolerance glede na pomembnost dejavnikov storitev 

Nivo pričakovanj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pomembni dejavniki   Manj pomembni dejavniki 

 (rezultati storitev)   (proces storitev) 

Vir: Newsome in Wright (1999, str. 163). 

 

Iz teh razlogov je velikega pomena strategija izvajanja in zagotavljanja ustrezno visokega 

nivoja zdravstvenih storitev, skrb za stalne izboljšave sloga in organizacije dele ter 

                                                 
2 fenomen pripisovanja 
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oblikovanje bolnikovih pričakovanj3 z namenom, doseči kar največje zadovoljstvo bolnikov 

(Kersnik, 2001). 

 

Pričakovanje 

Pričakovanje in zaupanje sta neločljivo povezana celota. Ob vnaprejšnjem poznavanju 

dogodkov ali stvari, glede njih nimamo pričakovanj. Le ta se pojavijo ob nepoznavanju izidov 

in vedno pričakovanja puščajo prostor presenečenjem. Upamo seveda na najboljše, odprta pa 

je tudi možnost, da se bo kaj zataknilo. 

Za negotovost je značilno, da odpira vrata zaupanju. Ker se zavedamo, da gre lahko kaj 

narobe, je rezultat naših aktivnosti in dejanj lahko drugačen, pa vendar se v določenih 

situacijah odločimo tvegati in zaupati. Ob tem pa imamo seveda določen razlog. Ker večina 

storitev običajno ne omogoča neposrednega fizičnega izkustva ali oprijemljivega izdelka, 

morajo izvajalci zadovoljiti dvojno pričakovanje uporabnika določenih uslug, ki se nanaša 

tako na kvaliteto opravljene storitve, kot na ustreznost osebe, ki storitev nudi. Pri tem pa mora 

uporabnik storitev čutiti dobronamernost in pozitiven odnos (Mayer 2004, str. 340). 

Pričakovanja vključujejo elemente želene storitve, pričakovane storitve in tolerančno 

območje, ki je med obema opisanima. Pričakovanja o kvaliteti storitev se pri uporabnikih 

storitev porodijo še pred samo dejansko izvedbo storitve in temeljijo na njihovih individualnih 

potrebah, preteklih izkušnjah, dobljenih informacijah ter reklamah. Superiorne storitve 

imenujemo vse tiste storitve, ki zadovoljijo uporabnike nad njihovo želeno ravnijo. Za 

storitve, ki so uvrščene pod tolerančno območje pa velja, da je njihova kvaliteta neustrezna. 

Ker pomeni pričakovanje verjetnost s katero uporabniki ocenijo možnost za pozitiven ali 

negativen dogodek, lahko na področju zdravstva skladno s tem opredelimo, pričakovanja 

pacientov kot njihovo oceno verjetnosti za ugoden ali neugoden razplet, v zvezi z zdravstveno 

oskrbo oz. kot njihove dejanske želje v zvezi s storitvami, ki jim bodo nudene (Conway in 

Willcock, 1997).  

Na osnovi oblikovanih želja in pričakovanj, razlikujemo med tremi oblikami storitev:-

zaželene, -primerne in -napovedane storitve.  

Tiste storitve za katere pacient upa, da bodo imele zanj pozitiven predznak imenujemo 

zaželene. Ker pa ugoden razplet ni vedno mogoč, še zlasti kadar gre za velika in morda 

                                                 
3 Na oblikovanje pacientovih pričakovanj imajo velik vpliv čakalni čas na obisk pri zdravniku 
(predviden, izmerjen in subjektiven), prejete zdravstvene informacije ter vljudnost in prijaznost 
zdravstvenih delavcev. Pri tem so pacientove zaznave sorazmerne z obsegom dobljenih informacij, 
katere pacient primerja s svojimi predhodnimi izkušnjami in s pričakovanji v danem trenutku 
(Thompson in drugi v Kersnik, 2001). 
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nerealna pričakovanja, to dejstvo pacient do določene mere zavestno sprejme in na osnovi 

tega zavedanja običajno tudi ustrezno zmanjša svoja pričakovanja. Hkrati lahko vplivajo na 

zmanjšanje prvotno velikih pričakovanj tudi različni situacijski dejavniki in dodatne 

informacije, ki jih pacient prejme tekom postopkov zdravljenja. 

Storitve, ki so oblikovane na osnovi pacientovih realnih pričakovanj in predstavljajo zanj še 

sprejemljivo raven, imenujemo primerne storitve. Predvidevanja pacienta, da bo dobil 

določeno vrsto in nivo storitev, pa predstavljajo osnovo za napovedane storitve in so lahko del 

različnih shematskih območij.  

S časom pacienti pridobivajo nove informacije, pridobivajo nove poglede in nova spoznanja 

in na tej osnovi se spreminjajo tudi njihova pričakovanja. 

Hkrati lahko odvisno od situacije varira tudi izvajanje same storitve. Tako se upoštevajoč vse 

naštete dejavnike, spreminja tudi pripravljenost pacientov tolerirati odklone v izvajanju in v 

dejanski izvedbi storitev. Govorimo o tolerančnem območju, ki je definirano kot območje 

med zaželeno in še primerno storitvijo. Storitve, ki jih pacienti predvidevajo in jih 

označujemo kot napovedane so včasih primerljive s primernimi storitvami, lahko pa tudi z 

zaželenim storitvam. V večini primerov pa segajo napovedane storitve ravno v tolerančno 

območje pacientov. V tem območju pacienti niso posebej občutljivi na kakovost izvedene 

storitve. Pri odmikih od tolerančnega območja, ki sežejo bodisi v pozitivno oz. v negativno 

smer pa je vpliv kakovosti za paciente opaznejši in vpliva na pojav zadovoljstva oz. 

nezadovoljstva z določeno storitvijo. 

 

Slika 7.2: Dejavniki, ki vplivajo na pričakovanja 

 

Vir: Lovelock in Wright (1999, str. 90). 
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Ob tem naj še poudarimo, da je tolerančno območje pacientov odvisno tudi od pomena in 

pomembnosti storitve za pacienta. Ker so rezultati zdravljenja za pacienta najpomembnejši 

faktor, je njihovo območje tolerance v tej zvezi močno zmanjšano. Sam proces in izvedba pa 

sta zanj drugotnega pomena in je zato njegovo tolerančno območje večje (Newsome in Wright 

1999, str. 163). 

 

7.2 Pomen zadovoljstva 

 

Zaradi vse večje splošne osveščenosti, postaja danes aktivna vloga in vedno večja vključenost 

pacientov v procese ter postopke zdravljenja, vsakodnevna stalnica. Hkrati je konkurenčnost, 

ki jo je v zdravstvo prinesla privatizacija in zakonodajna možnost proste izbire zdravnikov, 

omogočila pacientom izbiro med različnimi zdravstvenimi organizacijami in med različnimi 

izvajalci zdravstvenih storitev. Tako je postala za zdravstvene ustanove kvaliteta opravljenih 

zdravstvenih storitev in pridobivanje ter ohranjanja zaupanje pacientov, nuja. Zadovoljen 

uporabnik zdravstvenih storitev postaja cilj delovanja, saj zagotavlja zdravstvenim ustanovam 

obstoj in nenazadnje tudi ugled. 

Iz aspekta, ki se nanaša na subjektivno oz. zaznano kakovost, je izmerjena raven zadovoljstva 

lahko eno izmed meril, kakovosti dela (vendar ne edino), ob čemer pa ne smemo prezreti 

vplivov raziskovalne metodologije, lastnosti bolnikov, lastnosti zdravnika in lastnosti 

ambulante (Harpole in drugi v Kersnik, 2001). 

Bolj zadovoljni bolniki bistveno bolj upoštevajo zdravnikove napotke, kar pomembno 

prispeva k boljšim dolgoročnim izidom zdravstvene oskrbe in boljšemu zdravstvenemu stanju 

bolnikov (Guldvog v Kersnik, 2001). Hkrati pa zadovoljni pacienti tudi dalj časa vztrajajo pri 

istem zdravniku (Kersnik in drugi 1998, str. 185-190). Tudi pravočasno iskanje pomoči pri 

zdravniku je v veliki meri povezano z zadovoljstvom pacientov z zdravstvom nasploh. 

Zadovoljni pacienti, prej poiščejo zdravniško pomoč in so bolj pripravljeni na sodelovanje in 

sprejemanje odločitev v procesu zdravljenja, ki so velikega pomena za izboljšanje njihovega 

zdravja. 

V povezavi med zadovoljstvom in zdravjem se raziskovalcem porajajo dvomi ali vpliva samo 

zadovoljstvo na boljše zdravstveno stanje uporabnikov (Parkin 1976; Falvo in drugi 1980; 

DiMatteo in DiNicola 1982; Ley 1982; Pascoe 1983) oziroma ali je boljše zdravstveno stanje 

razlog za njihovo večje zadovoljstvo (Hall in drugi, 1998).  
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7.3 Vplivi na zadovoljstvo stomatoloških pacientov 

 

Merilo kvalitete dela zobozdravnika je bilo dolga leta tradicionalno povezano zgolj z 

zobozdravnikovo strokovnostjo, njegovimi tehničnimi sposobnostmi in njegovo natančnostjo. 

Mnenja pacientov so bila drugotnega pomena in ocene zadovoljstva stomatoloških pacientov 

niso bila merilo uspešnosti dela zobozdravnika (Kress, 1987).  

Leta 1995 je David Mason pisal o izzivih in priložnostih s katerimi se sooča sodobno 

zobozdravstvo, ter definiral potrošniško revolucijo, ki je začela pomembno preoblikovati 

splošne zobozdravniške prakse v Veliki Britaniji. Ljudje so začeli vedno glasneje govoriti o 

svojem ustnem oz. oralnem zdravju, želeli so maksimalno zobozdravstveno oskrbo in popolne 

uspehe zobozdravniških terapij. Posledice tega vpliva in vedno večje vloge zadovoljstva oz. 

nezadovoljstva pacientov, so se pokazale na uspešnosti poslovanja zobozdravniških praks. 

Zadovoljiti paciente v največji možni meri je praktično preko noči postala ključna naloga vseh 

zobozdravniških ponudnikov (Mason, 1995).  

Narejen je bil niz študij, ki so obravnavale tematiko zadovoljstva pacientov in vse po vrsti so 

ugotavljale, da je medosebni stik med izvajalci in uporabniki zdravniških storitev tisti, ki 

najbolj vpliva in definira zadovoljstvo pacientov (Ben-Sira 1976; Ross in drugi 1981).  

Ross in Duff (1982) sta ugotovila, da se pacienti vračajo k istemu zobozdravniku v največji 

meri zaradi njunega, dobrega medosebnega odnosa in manj zaradi tehnične kvalitete 

zobozdravniških storitev. Na drugi strani pa so zobozdravniki še vedno dajali večjo težo 

kvalitetno opravljenim kliničnim storitvam in so se manj osredotočali na sam odnos s 

pacienti. O slabi korelaciji med zadovoljstvom pacientov in zobozdravniško zaznavo 

kvalitetne zobozdravstvene oskrbe so pisali v svojih študijah Crall in Morris (1988) ter 

Abrams in drugi, (1986). Skupni imenovalec vseh omenjenih pionirskih študij o zadovoljstvu 

stomatoloških pacientov kaže, da je zadovoljstvo direktno povezano z odnosom 

zobozdravnika do pacienta.  

V študiji , ki je raziskovala zakaj pacienti zamenjajo svojega zobozdravnika (O’Shea in drugi 

1986, str. 851-854) se je izkazalo, da je kar šestinštirideset odstotkov anketirancev, ki so bili 

nezadovoljni z načinom obravnave, precej pogosto tudi zamenjalo svojega zobozdravnika. 

V podobnih študijah, kjer so raziskovali faktorje, ki vplivajo na zvestobo in lojalnost 

pacientov v zobozdravstvu se je izkazalo, da je predvsem nezadovoljstvo z zobozdravnikovim 

odnosom do njih, ključni razlog za zamenjavo terapevtov (Holt in McHugh 1997, str. 365-

370). 

Hkrati je z napredovalim znanjem o oralnem zdravju in vplivu zadovoljstva pacientov, prišlo 
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do pomembnega izboljšanja kakovosti zobozdravstvene obravnave pacientov. O tem je 

poročal v svoji študiji Zimmerman (Zimmerman 1988, str. 403-414). Izboljšanje kakovosti, 

boljša obravnava in predvsem dobro sodelovanje pacientov pri zdravljenju je izjemnega 

pomena za vse veje zobozdravstva in še zlasti za ortodontsko in periodontalno zdravljenje, 

kjer je ravno sodelovanje pacientov ključno za uspeh zdravljenja. V disertaciji podrobneje 

analiziramo tiste študije o zadovoljstvu pacientov z zobozdravstveno obravnavo, ki so bile 

narejene po letu 1980. V njih se avtorji večinoma osredotočajo na pet ključnih vplivov na 

zadovoljstvo pacientov z zobozdravstveno obravnavo: 

 -strokovnost oz. tehnične sposobnosti, -medosebne odnose, -udobnost in opremo ter -stroške 

za zdravljenje. Ti faktorji so ekvivalentni sami kvaliteti storitev, katere sta opisovala že tudi 

Parasuraman in Barry. Kasneje je bilo ugotovljeno, da je način, na katerega pacienti zaznavajo 

omenjenih pet faktorjev le ena izmed determinant, ki vpliva na njihovo zadovoljstvo. Danes je 

v zobozdravniški literaturi opisana predpostavka, kot vsota vseh pacientovih zaznav, ki se 

enači z opisanimi faktorji, kot merilo skupnega zadovoljstva.  

Skozi celotno osmo poglavje smo lahko videli, da je zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih 

oz. zobozdravstvenih storitev zelo kompleksen pojav. Dejansko je skupno zadovoljstvo 

produkt večplastne ocene uporabnikov o delu zobozdravstvene ustanove in o delu izvajalcev 

zobozdravstvene dejavnosti. Pri oblikovanju te ocene so pacienti pozorni na: 

zobozdravnikovo strokovnost (profesionalnost zobozdravnikovega dela), na zobozdravnikovo 

osebnost (njegov odnos do pacientov, na način komuniciranja z njimi, na skrb za čim boljše 

zobozdravstveno stanje pacientov, na prizadevnost in skrb za čim hitrejše izboljšanje 

bolezenskih stanj, na način sporočanja informacij) in na organiziranost zobozdravnikovega 

dela (način naročanja, čakalni čas, dostop do zobozdravnika in čas, ki ga zobozdravnik in 

njegovi sodelavci posvetijo pacientu).  

Seveda pacienti ocenjujejo tudi prijaznost osebja, čas čakanja in čas obravnave pri zdravniku, 

dostopnost ipd.. Na zadovoljstvo ima namreč poleg samega strokovnega dela in ustreznega 

komuniciranja s pacienti velik vpliv tudi organiziranost dela. Nezanemarljivega pomena je 

tudi sam sistem zdravstvenega varstva, ki določa organizacijo zdravstvene oskrbe v smislu 

dostopnosti, dosegljivosti, privoščljivosti .Ugotovljena je tudi povezava vpliva zadovoljstva z 

zdravstvenim sistemom na zadovoljstvo uporabnikov z zdravnikom (Kersnik, 2001). 
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7.3.1 Vpliv psiholoških, bioloških in socialnih lastnosti pacienta 

 

Med pomembnejše lastnosti pacientov, ki vplivajo na njihovo raven zadovoljstva z 

zdravstveno oskrbo sodijo psihološke, biološke in socialne lastnosti ter zdravstveno stanje 

pacientov. Tako precejšen del variabilnih in težko razložljivih faktorjev v zadovoljstvu 

pripisujejo raziskovalci prav samim lastnostim pacientov (Harpole in drugi v Kersnik, 2001). 

Po natančnem pregledu literature na temo zadovoljstva pacientov z zdravstveno oskrbo smo 

opazili, da so številni avtorji v svojih analizah domnevali, da imajo na različno raven 

zadovoljstva pacientov prvenstveni vpliv zlasti njihove biološke in socialne lastnosti. Tako so 

starost, spol, izobrazba in ekonomski status najpogostejših dejavniki različnih znanstvenih 

proučevanj.  

K stopnji zadovoljstva prispevajo neposredno in posredno z razlikami v samem zdravstvenem 

stanju (Kersnik 1998, str. 308). 

 

7.3.1.1 Strah 

Strah pred zobozdravnikom oziroma pred zobozdravniškimi posegi je po definiciji nedoločen 

in neprijeten občutek, ki ga spremlja bojazen, pred nepoznanim, neprijetnim in 

nepričakovanim dogodkom (Agras v Marya in drugi, 2012). Je neprijetno čustvo, ki ima lahko 

v naših življenjih različne funkcije. Po eni strani je strah varovalni mehanizem, ki nas varuje 

pred soočenjem s situacijami, katerim nismo kos in jih ne obvladamo, po drugi strani pa 

deluje kot zavora in nas po nepotrebnem sili v izogibanje določenim situacujam in nam 

preprečuje, da bi si pridobili nove izkušnje in se spoprijeli s potrebnim (Rubin in drugi 1988; 

Chadwick 2002). Strah pred zobozdravnikom je poznan je kot eden izmed najpogostejših 

strahov in fobij nasploh. Je predmet številnih raziskav, ki vključujejo tako vplive starosti 

(Kleinknecht in drugi 1973; Locker in drugi 1991), spola (Bernstein in drugi 1979), ciljev in 

situacij (Gale, 1972). 

Po podatkih iz literature naj bi od 73 do 79% ljudi občutilo strah in nelagodje povezano z 

obiskom zobozdravnika (Scott in Hirschman, 1982). V velikem odstotku je zdravljenje 

pacientov z zelo izraženim dentalnim strahom neuspešno in večina od njih se vse življenje 

izogiba obiskom zobozdrvniških ordinacij. Večinoma je dentalni strah tako vseprisoten, da je 

postal že vsesplošno dejstvo in aksiom (Oosterink in drugi 2009; Fiset in drugi 1989). 

Diagnostika strahu poznana pod imenom »Seattle diagnostic system« razlikuje med štirimi 

tipi dentalnega strahu, ki izvira in temelji na osnovi različnih vzrokov: -strah pred 
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specifičnimi bolečimi ali neprijetnimi dejavniki (zvok svedrov, vonj po zdravilih), -somatske 

reakcije strahu med posegom (napadi panike), -strah pacientov v povezavi z drugimi fobijami 

ali strahovi in strah v povezavi z nezaupanjem zobozdravniku (Milgrom, 1995). Strah pred 

zobozdravnikom ni le psihološki problem pacientov, ki se soočajo z njim, temveč prinaša s 

seboj tudi niz težav in problemov za zobozdravnika in njegovo osebje (O'Shea in Corah 1984; 

Hakeberg in drugi 1992; Weiner in Weinstein 1995; Moore in Brodsgaard 2001; Hill in drugi 

2008). Med slednjimi omenjamo zlasti pozne odpovedi obiskov na naročene termine, pogosto 

nezadovoljstvo in pritožbe nad delom zobozdravnikov ter nerealna pričakovanja pacientov v 

zvezi z zobozdravstveno terapijo (Hakeberg in drugi 1992; Weiner in Weinstein 1995). 

Pogosto je zato tudi delo s takšnimi pacienti stresno in prinaša s seboj jezo in frustracije, ki 

vodijo posledično v konfliktne situacije in nezadovoljstvo (Weiner in Weinstein, 1995). 

Zobozdravstveni posegi so običajno pri dentofobih pacientih pecej daljši in so ekonomsko 

neupravičeni (Weiner in Weinstein 1995; Moore in Brodsgaard 2001; Hill in drugi 2008). Pa 

vendar zobozdravniki pogosto menijo, da je delo s takšnimi pacienti vendar smiselno in ga 

opravičujejo kot »investicijo za prihodnost« (Moore in Brodsgaard, 2001). Hkrati jim uspešna 

sanacija zobozdravstvenih problemov dentofobih pacientov predstavlja neke vrste 

zadovoljstvo in je odraz kvalitete njihovege dela (Hill in drugi, 2008). 

V dveh neodvisnih študijah, o povezavah strahu z zobozdravstvom, ki so jih opravili Locker 

in drugi leta 1991 ter v študiji o negativnih izkušnjah z zobozdravstvom in posledicah le teh 

istega avtorja iz leta 1996 je bilo ugotovljeno, da so statistično značilno večje nezadovoljstvo 

z zobozdravnikom izražali pacienti, ki so imeli pred zobozdravnikom večjo bojazen za razliko 

od ne bojazljivih pacientov (Locker in drugi 1996, str. 86-92). 

 

7.3.1.2 Starost 

Izsledki študij o vplivu starosti na zadovoljstvo z zdravstvom oz. zobozdravstvom so različni 

in se med seboj tudi diametralno razlikujejo. V poglobljeni študiji, ki jo je Kinnersley opravil 

leta 1996 je ugotovil, da so starejši pacienti bolj zadovoljni z zdravstvom kot mlajši. Vzroke 

je pripisal dejstvu, da starejši pacienti nehote primerjajo svoje sedanje izkušnje z 

zdravstvenimi storitvami s tistimi iz preteklosti, ko je bila medicinska veda bistveno manj in 

slabše razvita, dostop do zdravnika in zdravstvenih ustanov pa je bil večinoma težji. Starejši 

ljudje se bolj kot mlajši, ki niso bili soudeleženci postopnega znanstvenega napredka 

medicine zavedajo, da v primerjavi s sedanjostjo ni bilo ne ustreznih medicinskih 

pripomočkov in ne zdravil. Posledično so njihova pričakovanja nižja in jih je zato tudi lažje 

uresničiti. Hkrati naj bi bila zdravstvena obravnava starejših pacientov bolj taktna in bolj 
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spoštljiva. Starejši ljudje pa naj bi bili po izsledkih te študije tudi bolj tolerantni in svoje 

nezadovoljstvo izražajo v manjši meri in v manjšem obsegu kot mlajši (Kinnersley v Kersnik 

2001). Podobno zaključuje tudi Kersnik sam (Kersnik, 1998). Da je starejša populacija bolj 

zadovoljna z zdravstveno oskrbo kot mlajša ugotavlja v svoji študiji tudi Stege s sodelavci. 

Tako avtorji poročajo, da so starejši pacienti nad 60 let večinoma bolj zadovoljni z 

zobozdravstveno oskrbo, a so manj zadovoljni z načinom komunikacije zobozdravnikov kot 

mlajša populacija (Stege in drugi 1986, str. 171-174). O večjem nezadovoljstvu z 

zobozdravstvom pri mlajših pacientih pišeta tudi Stewart in Spencer (2005). 

Zanimiva je razlaga Toša, ki povezuje zadovoljstvo pacientov s specifičnimi zdravstvenimi 

težavami, ki se porajajo v določenih starostnih obdobjih. Tako mlajši pacienti, ki so delovno 

aktivni, pogosto poiščejo zdravstveno pomoč tudi zaradi bolniških staležev. Ob določenih 

obolenjih namreč izostanejo iz dela in potrebujejo tudi zdravstveno-administrativne storitve. 

Tako je zanje v tem obdobju izrednega pomena dostopnost do njih (Toš in Malnar 2002, str. 

194). Pomemben faktor znotraj zdravstvene oskrbe je za starejše paciente stalnost zdravnika, 

za mlajše pa predvsem medicinsko tehnološka izpopolnjenost (Fletcher v Choi 2005, str. 

145). Do zanimive ugotovitve pa so prišli Lahti in drugi, ki poročajo, da je nižje zadovoljstvo 

starejših pacientov z zobozdravstveno oskrbo povezano z njihovim slabšim oralnim in 

dentalnim stanjem (Lahti in drugi 1996, str. 229-244). 

Pacienti v različnih starostnih obdobjih vrednotijo zdravstvene storitve zelo neenotno, kar 

navaja na zaključek, da starost uporabnikov zdravstvenih storitev in zadovoljstvo nista v 

direktno povezana. 

 

7.3.1.3 Spol  

Tudi vpliv spola na zadovoljstvo pacientov z zdravstvenimi in zobozdravstvenimi storitvami 

ni izrazit. Po nekaterih študijah ni razlik v zadovoljstvu med spoloma, (Mangelsdorff v Choi 

2005, str. 141), medtem ko po drugih raziskavah ženske izražajo nekoliko večje 

nezadovoljstvo (Kersnik 1998; Kovačič 2008; Braunsberger in Gates, 2002). Spet drugi 

avtorji pa navajajo nasprotno in sicer manjše zadovoljstvo moških pacientov (Baker 1996, str. 

601-605). Vzročni odnos med naklonjenostjo zdravnika in zadovoljstvom pacienta pa sta 

opisala Like in Zyzanski. Naklonjenost zdravnika naj bi povzročila zadovoljstvo pacienta. 

Veljalo pa naj bi tudi obratno; če je pacient zadovoljen, mu je zdravnik bolj naklonjen (Like 

in Zyzanski v Hall 2003, str. 11). 

V študiji vplivov na zadovoljstvo v zobozdravstvu pa ugotavljata Gopalakrishna in 

Mummalaneni nasprotno. In sicer opisujejo večje zadovoljstvo žensk kot moških z 
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zobozdravstveno oskrbo, kar pripisujeta dejstvu, da ženske pogosteje in bolj redno obiskujejo 

zobne ordinacije. Nadalje zaključujeta, da ženske posvečajo večjo skrb in večjo pozornost 

svojemu oralnemu zdravju (Gopalakrishna in Mummalaneni 1993, str. 16-22). Da ženske 

pogosteje obiskujejo zdravnika in zobozdravnika je ugotovila v svoji študiji tudi Macur 

(Macur, 2000). 

 

7.3.1.4 Izobrazba 

O vplivih izobrazbe na zadovoljstvo obstajajo mnenja deljena in so si v nekaterih opravljenih 

študijah tudi izrazito nasprotujoča. Kersnik poroča o največjem zadovoljstvu pacientov s 

srednjo oz. višjo izobrazbo (Kersnik, 1998). Hall in Dornan poročata o večjem zadovoljstvu z 

zdravstvenimi storitvami pri pacientih z nižjo izobrazbo. Pojav skušata razložiti z dejstvom, 

da imajo bolj izobraženi pacienti višja pričakovanja in višje zahteve glede zdravstvenih 

storitev (Hall in Dornan, 1990). O večjem nezadovoljstvu bolj izobraženih pišejo v svojih 

študijah tudi Arnetz in Arnetz (Arnetz in Arnetz 1996, str. 555-566). Nezanemarljiva je tudi 

boljša poučenost bolj izobraženih pacientov o svojih pravicah, o njihovem uveljavljanju, o 

možnostih pritožb, o boljši poučenosti o samem zdravstvenem sistemu in posledično o boljših 

možnostih dostopa do zdravstvenih storitev v primerjavi z manj izobraženimi (Toš in Malnar 

2002, str. 194). Najbolj kritični pacienti so se v raziskavi Toša in Malnarjeve izkazali tisti s 

poklicnimi-strokovnimi šolami in najmanj tisti z osnovnošolsko izobrazbo. Višje izobraženi 

so bili z zdravstvenimi storitvami precej zadovoljni. Kot vzrok navajata, da so višje izobraženi 

pacienti običajno tudi zdravstveno bolj osveščeni in posvečajo večjo skrb za svoje zdravje. 

Poleg tega pa se običajno zavedajo finančnih omejitev, ki so v zdravstvenem sistemu 

konstantno prisotne in so posledično tudi bolj tolerantni pri svojih ocenah (Toš in Malnar 

2002, str. 197). 

 

7.3.1.5 Ekonomski status 

Študija Golletza in sod., ki je analizirala zanesljivost in vrednost DSQ vprašalnika pri 

pacientih z najnižjimi mesečnimi prejemki kaže, da so z zobozdravstvom nasploh manj 

zadovoljni pacienti, ki imajo nižje osebne dohodke, pacienti, ki manj pogosto obiskujejo 

zobozdravniške ordinacije, pacienti s slabšim stanjem zob in pacienti, ki imajo slabše oralno 

zdravje (Golletz in drugi 1995, str. 210-217). O podobnih rezultatih poroča v študiji o 

zdravstveni oskrbi revnih tudi Curbow (Curbow 1986, str. 375-391). 
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Vse našteto kaže na dejstvo, da so vplivi na zadovoljstvo pacientov v zdravstvu in 

zobozdravstvu številni in izjemno kompleksni. 

 

7.3.2 Zdravstveno stanje pacientov 

 

Pomemben faktor, ki vpliva na stopnjo zadovoljstva, je tudi samo zdravstveno stanje 

pacientov. Številni avtorji poročajo o tesni povezavi slabšega zdravstvenega stanja z nižjim 

zadovoljstvom pacientov (Cohen 1996; Hall in drugi 1990, 1993, 1996, 1998; Holcomb in 

drugi 1998; Kersnik 1998; Druss in drugi 1999). 

Podobno je razvidno tudi iz raziskav avtorjev (Lahti in drugi 1996, str. 229-244; Sitizia in 

Wood 1997; Stahlnacke in drugi 2007), da na končno mnenje pacientov o zobozdravstvenih 

storitvah vpliva več faktorjev, med njimi pa ima zagotovo pomembno mesto, slabo oralno 

zdravje in slabo stanje ustne votline in zob. Tako le to pomembno vpliva na slabše mnenje o 

zobozdravstveni oskrbi. V okviru zdravstvenega stanja pacientov pa je sorazmerno zelo težko 

razmejiti kaj so dejansko vzroki in kaj posledice. Da naj bi samo zadovoljstvo pacientov 

pripomoglo k boljšemu zdravstvenemu stanju bolnikov, poročajo DiMatteo in DiNicola, 

1982; Falvo in drugi 1980; Ley, 1982; Parkin, 1976; Pascoe, 1983) V razlago ponujajo 

dejstvo, da so zadovoljni pacienti bolj vestni pri izpolnjevanju zdravniških navodil, da 

zdravniško pomoč poiščejo hitreje, da aktivneje sodelujejo v procesu zdravljenja in so 

dokazano tudi lojalnejši zdravniku. Zadovoljstvo pacientov je tudi sicer povezano z 

optimizmom in s pozitivnim pogledom na življenje. Tako so optimisti in ljudje, ki so na 

različnih življenjskih področjih bolj zadovoljni tudi manjši kritiki zdravstva in na splošno tudi 

boljše ocenjujejo zdravstvene storitve. Bili naj bi tolerantnejši in manj zahtevni (Roberts in 

drugi, 1983). 

Lahko pa na zadovoljstvo in zdravstveno stanje pogledamo iz drugega zornega kota in 

sprejmemo ugotovitev, da slabo zdravstveno stanje ni posledica, temveč je vzrok za 

nezadovoljstvo z zdravstvenimi storitvami. Pri bolnikih, ki bolehajo za kroničnimi boleznimi 

je zadovoljstvo praviloma manjše (Wensing v Kersnik 2001). Običajno so pacienti s hujšimi 

bolezenskimi težavami v stresni situaciji in se na okolico odzivajo burnejše, manj 

kontrolirano in manj tolerantno. Hall poroča o povezavi med resnejšimi zdravstvenimi stanji 

pacientov in njihovim negativnim načinom komuniciranja. Ker se okolica pogosto na 

negativističen način komuniciranja pacientov odzove instinktivno na podoben način, ki je v 

danem trenutku preveč intenziven, so ti pacienti z zdravstvom pogosto manj ali celo 

nezadovoljni (Hall in drugi, 1996). O vplivu predhodnih čustvenih reakcij in predhodnih 
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emocionalnih stanj pacientov na raven zadovoljstva le teh z zdravstvom, pišeta Newsome in 

Wright (Newsome in Wright 1999, str. 164). 

Skladno s temi ugotovitvami pa sovpadajo tudi rezultati raziskav, ki so potrdili, da sta boljše 

telesno in duševno zdravje močno povezana z boljšo oceno zadovoljstva (Kersnik, 2001). 

 

7.3.3 Slog iskanja zdravstvene pomoči oz.-predhodne izkušnje 

 

Pacienti, ki imajo svojega osebnega zdravnika izbranega že daljši čas in ga tudi pogosteje 

obiskujejo izražajo po rezultatih številnih raziskav večje zadovoljstvo (Kersnik, 2001). 

Večinoma so tolerantnejši in pogosto zdravnikom tudi odpuščajo morebitne napake in 

nerodnosti, kar lahko razložimo skozi koncept zvestobe. Kot smo že opisali, se na osnovi 

ponavljajočih obiskov in interakcij med uporabnikom in izvajalcem postopno razvijajo 

pozitivna čustva in afekt, ki vodijo v koncept zvestobe v odnosu. Med njima tako prihaja do 

vedno večje vpletenosti in povezanosti.  

Vendar pa na področju zobozdravstva, za razliko od izsledkov opisanih raziskav opravljenih v 

ambulantah družinske medicine, Lahti in sod. niso našli razlik v zadovoljstvu med obema 

kategorijama pacientov (Lahti in drugi 1996, str. 240-244). 

 

7.3.4 Vpliv ambulante oz. ordinacije 

 

Med pomembnejše vplive ordinacije na zadovoljstvo pacientov prištevamo: 

-Tip ordinacije oz. status izvajalca: (javna v zdravstvenem domu, zasebna s koncesijo v 

sklopu javnega zdravstva, čisto zasebna ordinacija) ter s tem povezan vpliv direktnih -

stroškov uporabnikov, -udobje in oprema ordinacije, -lokacijo ordinacije, ki jo v grobem 

delimo na mestno, primestno in podeželsko 

 

7.3.4.1 Tip ordinacije oz. status izvajalca  

Oziraje na tip ordinacije oz. na status izvajalca ločimo med:  

- javnimi ordinacijami in izvajalci, ki opravljajo zdravstvene storitve v javnih zavodih,  

-zasebnimi ordinacijami, kjer izvajalci delajo v sklopu javnega zdravstva s koncesijo in  

-zasebnimi ordinacijami, kjer delujejo izvajalci na čistem samoplačniškem principu o čemer 

poglobljeno pišemo v 5.poglavju. Eden izmed razlogov za uvajanje zasebništva v sistem 

zdravstvenega varstva je bil tudi v izboljšanju kakovosti zdravstvenega varstva in posledično 

večjem zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev (Košir 1994, str. 1-23). 
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Področje zobozdravstva sta iz vidika tipa ordinacije oz. statusa izvajalca analizirali avtorici 

Macur in Černič-Istenič (1999) ter primerjali izkušnje uporabnikov zdravstvenega sistema in 

njihovo zadovoljstvo v sklopu treh statusov izvajalcev zdravstvene oskrbe (javnega, javnega s 

koncesijo in čistega samoplačnika). V nadaljevanju je Macur ugotavljala napredek v 

kakovosti zdravstvenih storitev in oceno uporabnikov le te, v primerjavi s samim začetkom 

privatizacije in zaključila, da so bili anketiranci pri zasebnikih v primerjavi z anketiranci v 

javnih ordinacijah, bolj zadovoljni s čakanjem, z opremo ambulant, z odnosom medicinske 

sestre, z obsegom informacij o zdravljenju in s hitrostjo ukrepanja, medtem ko raziskava ni 

ugotovila nobenih razlik v splošni oceni zadovoljstva bolnikov z zdravnikom (Macur 1999, 

str. 50-70). 

Da je privatizacija pomembno dvignila raven kakovosti zdravstvenih storitev pri vseh treh 

tipih izvajalcev zdravstvenih storitev je Macur ugotovila v že prej omenjeni disertaciji in 

strnila v zaključek, da je kakovost zdravstvenih storitev najvišja v zasebnem zdravstvenem 

sektorju (Macur, 2000).  

7.3.4.2 Stroški 

Z besedo stroški poimenujemo vse finančne obveznosti, ki jih morajo uporabniki direktno 

poravnati za dobljeno zdravstveno storitev. Do pomembnega zaključka sta prišla Kress G. in 

Silversin J. pri proučevanju vloge in značilnosti zobnih ordinacij na zadovoljstvo pacientov. 

Tako poročata, da je za paciente bistveno večjega pomena kot je sam strošek za zdravljenje, 

informacija o dejanskih stroških, ki bodo šele nastali tekom zdravljenja (Kress in Silversin 

1987, str. 454-457). Barnes in Mowatt pa v analizi o vplivih stroškov zobozdravniškega 

zdravljenja na zadovoljstvo pacientov ugotavljata, da pacienti pogosto povezujejo ceno s 

kvaliteto. Hkrati pa kontradiktorno zaključujeta, da so pacienti, ki so menili, da so za 

zobozdravstveno storitev plačali preveč bistveno manj zadovoljni z zobozdravnikom (Barnes 

in Mowatt 1986, str. 60-63). Stewart in Spencer pišeta o večjem nezadovoljstvu tistih 

pacientov, ki so za zobozdravstvene storitve plačali več kot sto dolarjev (Stewart in Spencer, 

2005). Croucher opisuje v članku z naslovom »Vrzel v predstavi« precejšnje nezadovoljstvo 

pacientov zaradi nastalih razlik v ceni ob koncu zdravljenja glede na prvotno oceno stroškov. 

Isti avtor tudi poroča, da je pogosto nezadovoljstvo tudi posledica ne izdajanja garancije za 

izdelke za naslednjih šest mesecev (Croucher, 1991). 

 

7.3.4.3 Udobje in oprema  

Pod skupnim pojmom udobje razumemo tako delovni čas, bližino ordinacije, čakalni čas, 

možnost parkiranja,.... Po pomembnosti, ki vplivaj na zvestobo in lojalnost pacientov v 
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zobozdravstvu, je udobje uvrščeno šele na četrto mestu od zadaj (Holt in McHugh 1997, str. 

365-370). Janda in drugi so ugotovili v raziskavi »Zobozdravstvena ponudba in izpolnitev 

pričakovanj«, da je za paciente bistveno pomembnejša kvaliteta storitev ter osebni in 

profesionalni odnos, kot pa samo udobje in organiziranost ordinacije (Janda in drugi 1996, str. 

38-44). 

V sklop opreme sodijo dnevno in tedensko časopisje, glasba, udobni sedeži, estetska urejenost 

ordinacij, sanitarij in čakalnic, rože ipd. O glavnih faktorjih, ki vplivajo na zadovoljstvo 

uporabnikov v zobozdravstvu pišeta Andrus in Buchheister ter zaključujeta, da le ti niso 

ključni za zadovoljstvo, a vendarle niso nepomembni dejavniki na zadovoljstvo pacientov 

(Andrus in Buchheister 1985, str. 57-68). 

 

7.3.4.4 Lokacija ambulante 

Po legi ordinacije lahko le to opredelimo kot mestno, primestno in podeželsko. Številne 

študije dokazujejo, da so pacienti na podeželju večinoma bolj zadovoljni z zdravstveno oskrbo 

v primerjavi s pacienti, ki živijo v mestih (Kersnik, 2001). Razlaga zato naj bi bil pristnejši in 

tesnejši stik z zdravnikom, ki ima na podeželju nekoliko drugačno vlogo, kot jo imajo 

zdravniki v mestu. Zaradi oddaljenosti od večjih mest in s tem dostopa do zdravstvenih 

inštitucij in bolnišnic prevzemajo večinoma podeželski zdravniki večjo odgovornost za svoje 

paciente. Tako rešujejo sami večji del zdravstvenih težav pacientov, kar vodi tudi v tesnejši 

odnos z njimi (Kersnik, 1998). 

 

7.4. Lastnosti sistema zdravstvenega varstva 

 

Zakonska ureditev sistema zdravstvenega varstva natančno določa način financiranja 

zdravstvene službe, njeno delovanje, organizacijo, izvajanje preventivnih dejavnosti ter 

dosegljivost, dostopnost in privoščljivost zdravstvene oskrbe (Kersnik in Šorli 1997, str. 205-

208). 

V petem poglavju smo podrobno opisali zdravstveno dejavnost in zdravstvene sisteme in 

ugotovili, da se le ti med seboj pomembno razlikujejo. Posledično obstajajo tudi velike razlike 

v zagotavljanju kakovosti in v zadovoljstvu pacientov oz. uporabnikov zdravstvenih storitev  

Ugotovljeno je tudi, da s tem sistemi zdravstvenega varstva vplivajo na zadovoljstvo z 

zdravstveno oskrbo in tudi z zdravnikom že sami po sebi (Saha v Kersnik, 2001). V dobro 

organiziranih sistemih zdravstvenega varstva je raven zadovoljstva uporabnikov s samo 

zdravstveno oskrbo večja. Študija Calnana s sodelavci kaže, da je zadovoljstvo z zdravstveno 



 

 54 

oskrbo nižje v nekdanjih socialističnih državah v primerjavi z drugimi evropskimi državami 

(Calnan in drugi, 1994). 

 

7.5 Organizacija dela 

 

Pod pojmom organizacija dela razumemo ravnanje in postopke, ki kakorkoli vplivajo na 

obravnavo uporabnikov zdravstvenih storitev. Sem sodijo: delovni čas in dosegljivost, 

naročanje, stik z zdravnikom ipd.. O organizacijskih faktorjih, ki lahko pomembno vplivajo 

na izboljšanje zadovoljstva pacientov v zobozdravstvu piše Kress, 1987: Dokazano je, da 

krajši čas čakanja v čakalnici pomembno vpliva na zadovoljstvo uporabnikov (Burke in 

Croucher 1996; Fairfield v Kersnik 2001). 

Analize raziskav kažejo, da je zadovoljstvo pacientov obratno sorazmerno s časom, ki ga le ti 

prebijejo čakajoč v čakalnici. O povezavi med daljšim čakanjem in večjim nezadovoljstvom 

stomatoloških pacientov pišeta (Stewart in Spencer, 2005). Daljše ko je čakanje v čakalnici, 

večji je negativen učinek na skupno zadovoljstvo (Yarnold v Kersnik 2001). V sklopu 

organizacije dela igrajo pomembno vlogo tudi ostali zdravstveni delavci in še zlasti 

zdravnikovi sodelavci (Garfunkel 1980; Clow in drugi 1995; Saha v Kersnik 2001). 

O velikem vplivu organizacije dela zobozdravnikovih sodelavcev na zadovoljstvo pacientov, 

je v svoji raziskavi opozoril tudi (Sheffield, 2009). 

 

7.6 Lastnosti zdravnika / zobozdravnika 

 

Lastnosti zdravnika in njegova osebnost sodijo zagotovo med pomembnejše faktorje, ki 

vplivajo na oceno zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev. 

Z odprtimi, prijaznimi, dostopnimi in šaljivimi izvajalci zdravstvenih storitev najdejo 

uporabniki, ki iščejo zdravstveno oskrbo, hitreje, lažje in nasploh boljši stik. Tako so 

posledično bolj zadovoljni ne le s samim zdravnikom, temveč kar s celotno zdravstveno 

oskrbo. Poleg same kakovosti zdravstvenih storitev so za uporabnike največjega pomena 

prijaznost zobozdravnika (Stewart in Spencer, 2005), medosebni stiki in ustrezna 

komunikacija z zdravnikom (Hall in drugi 1994: 1216-1231; Lahti in drugi 1995; Vidovič 

1998; Švab 1997; Macur 2000; Kersnik 2001; Fras in Pajntar 2002; Yamalik 2005). 

Kot nesporno pa je za paciente dejstvo, da so njihovi zdravniki že v osnovi tudi dobri 

strokovnjaki, ki svoje delo obvladajo v vseh strokovnih podrobnostih (Kersnik in drugi 1998, 

str. 185-190).  
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7.6.1 Demografske lastnosti izvajalca zdravstvenih storitev:(-spol, -starost, -rasa) 

 

Demografske lastnosti izvajalcev zdravstvenih storitev je podrobno analiziral Kersnik 

(Kersnik, 1998), ki je ugotovil da spol izvajalcev zdravstvenih storitev nima odločujoče vloge 

na zadovoljstvo pacientov. V nekaterih študijah, ki jih povzema so bili pacienti bolj 

zadovoljni z ženskami-torej z zdravnicami, ki naj bi imele drugačen način dela, ki se kaže z 

večjim skupnim zadovoljstvom pacientov. Tako naj bi pacientom posvečale več časa, se bolj 

zanimale za njihove težave, jim ponudile več vrst in večje število preventivnih in zdravstvenih 

ukrepov in imele boljši način komunikacije.  

Analiza vpliva starosti izvajalcev na zadovoljstvo pacientov je pokazala, da ima le ta v 

primerjavi z vplivom spola večji vpliv, kar avtor pojasnjuje z daljšim delovnim stažem, 

bogatejšimi izkušnjami, daljšim obdobjem sodelovanja s pacienti, stalno prisotnostjo istega 

zdravnika, kar vodi v razvoj medsebojnega zaupanja in posledično večjega zadovoljstva. Pri 

vplivu rase in narodnostne pripadnosti zdravnika ugotavljajo raziskovalci, (Saha v Kersnik 

2001) da je za uporabnike zdravstvenih storitev velikega pomena narodnostna, rasna in 

kulturna skladnost z njimi  

 

7.6.2 Osebnost in način dela izvajalca zdravstvenih storitev 

 

Da imajo osebnostne lastnosti izvajalcev zdravstvenih storitev zelo pomemben vpliv na 

zadovoljstvo pacientov smo že omenili, zagotovo pa igrajo izredno pomembno vlogo pri 

ustvarjanju in izgradnji dobrih medsebojnih odnosov z uporabniki zdravstvenih storitev tudi 

njihov način dela in njihove komunikacijske sposobnosti. Večina opravljenih študij na temo 

zadovoljstva z zdravstveno oz. zobozdravstveno oskrbo je pokazala, da je dober medsebojni 

odnos za katerega so značilni zaupanje, povezanost in dobra komunikacija oz. ustrezno 

sporazumevanje med zdravnikom in pacientom, temelj za zadovoljstvo le teh (Švab 1997; 

Macur 2000; Kersnik 2001; Fras in Pajntar 2002; Goričan 2009). 

Kakšni naj bi bili idealni zobozdravniki v očeh uporabnikov in kakšni idealni pacienti v očeh 

izvajalcev, so raziskovali na Finskem (Lahti in drugi 1992, str. 229-234). Isti raziskovalna 

skupina je analizirala tudi primerjavo med idealnim in dejanskim obnašanjem pacientov in 

zobozdravnikov tekom same zobozdravniške obravnave (Lahti in drugi, 1995). 

Lahti je s sodelavci proučil odnos ter vedenje zobozdravnikov in pacientov v luči njunega 

partnerskega odnosa (Lahti in drugi 1996, str. 245-248). Kakšno je razmerje med 
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zadovoljstvom, potrebami in dejansko zobozdravstveno oskrbo pri petdesetletnikih na 

Švedskem so analizirali Unell in drugi. Poročajo o podobnih zaključkih, kot njihovi finski 

kolegi (Unell in drugi 1996, str. 191-195). Zelo pogosti primeri za nezadovoljstvo 

uporabnikov zobozdravstvenih storitev, ki jih omenjeni raziskovalci navajajo v svojih študijah 

so naslednji: pacienti močno zamerijo zobozdravnikom, če se ne zanimajo dovolj o njihovem 

počutju , če jim dajo premalo informacij o samem poteku zdravljenja ter jim ne povedo 

pomembnih dejstev o potrebnih preventivnih posegih. 

V večini študij, ki so jih opravili vodilni raziskovalci na področju odnosov med uporabniki in 

izvajalci v zobozdravstvu: Zimmerman, Barnes, in Mowatt poročajo, o nezadovoljstvu kot 

posledici neskladja med pričakovanjem kot sinonimu za idealni odnos ter dejanskim odnosom 

oz. vedenjem zobozdravnikov do njih: (Barnes in Mowatt 1986, str. 60-63; Zimmerman 1988, 

str. 403-414). 

Vrzeli v tem odnosu lahko nastanejo tudi zaradi razlik med pričakovanji ter razumevanjem s 

strani pacientov in zobozdravnikov. Na primer v študiji sta Burke in Croucher prosila paciente 

naj ocenijo 16 kriterijev dobre zobozdravniške prakse. Rezultat je pokazal, da so trije najvišji 

ocenjeni dejavniki: razlaga postopkov zdravljenja, sterilizacija in higiena, ter zobozdravniška 

spretnost (vse predlogi pacientov) in trije najnižje ocenjeni kriteriji: časovna točnost 

obravnave, všečna dekoracija in dober videz ordinacije. Ob tem pa je izjemno zanimivo 

dejstvo, da so zadnje tri uvrščene kriterije na ocenjevalni lestvici pacientov zobozdravniki 

postavili po svoji presoji pomembnosti na prva tri mesta (Burke in Croucher 1996, str. 3-9). 

O dejstvu, da zobozdravniki menijo, da vedo, kaj bi njihovi pacienti želeli in ne raziščejo in 

ne analizirajo, kaj pacienti dejansko hočejo in posledično cenijo, poročajo v svojih študijah 

mnogi avtorji: (Rao in Rosenberg 1986, str. 83-96; Zimmerman 1988, str. 403-414, Janda in 

drugi 1996, str. 38-44). 

Gerbert in Bleecker pišeta o profesionalnem in laičnem pogledu na zobozdravstvo. Pri 

sedeminštiridesetih odstotkih vprašanih pacientov sta ugotovila velik pomen poglobljene 

razlage o zagotavljanju in vzdrževanju ustne higiene, čemur je dalo pomen le dvanajst 

odstotkov zobozdravnikov. Nadalje sta ugotovila, da je devetinšestdeset odstotkov anketiranih 

pacientov pripisovalo izjemen pomen razlagi postopkov zdravljenja, čemur pa je velik pomen 

pripisalo le šestintrideset odstotkov zobozdravnikov (Gerbert in Bleecker 1994, str. 265-272). 

Tudi Thompson in sodelavci poročajo, da izmed vseh delov pogovora pacienti najbolj cenijo 

razlago in informacije o poteku zdravljenja. Sledijo prijazne, vzpodbudne in tople besede 

zdravnika ter prijazna komunikacija. V rezultatih opravljene študije povzemajo Yarnold in 

drugi, da pacienti zagotovo nikoli ne zapustijo ordinacije nezadovoljni, če jim zdravnik 
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nameni dovolj informacij o vrsti in načinu zdravljenja ter jim razloži in opiše njihovo 

zdravstveno stanje (Kersnik, 2001). 

Ustrezni medosebni odnosi, skrb in zanimanje za pacienta, ustrezen takt in komunikacija ter 

povezanost s pacientom so prvine, ki so bistveni del dobrega zdravniškega dela (Švab, 1995). 

Glede na opisano obstajajo v načinu dela, taktu, odnosu ipd. med izvajalci zdravstvenih 

storitev velike razlike in posledično tudi velike razlike v priljubljenosti le teh med uporabniki. 

V ocenah pacientov najdemo dva vidika, ki predstavljata ločeno in tudi skupaj rezultat 

zadovoljstva. Prvo, kar pacienti ocenjujejo v zvezi z zdravniškim delom je medosebna 

komponenta, kamor prištevamo odnos, vedenje in takt. O vlogi in pomenu medosebne 

komponente, kamor sodijo še skrb in pozornost zdravnika do pacienta ter njegovo ustrezno 

komunikacijsko spretnost, poročajo v svoji študiji Mellor in Milgrom ter Holt in Mchugh, ki 

pa sta podrobneje analizirala faktorje, ki vplivajo na zvestobo in lojalnost pacientov v 

zobozdravstvu (Mellor in Milgrom 1995, str. 15-18; Holt in McHugh 1997, str. 365-370). 

Druga ocenjevana komponenta pa so tehnične sposobnosti ali strokovna podkovanost 

zdravnika. Sem uvrščajo način in vrsto terapije, način razlage vzrokov bolezni, razlago 

rezultatov izvidov ter napoved poteka bolezni (Kersnik, 2001). 

Ugotovljeno je, da je pogosteje za paciente pomembnejša medosebna komponenta, ki pri 

skupni oceni zadovoljstva večinoma pretehta. Zelo pogosto pa uporabniki zdravstvenih 

storitev enačijo dober in prijazen odnos zdravnika do njih, tudi z njegovo visoko 

strokovnostjo (Andrus in Buchheister 1985; Barnes 1985; Burke in Croucher 1996; Jung v 

Kersnik 2001). 

S časom, ko postane odnos med zdravnikom in pacientom zaupljiv in za pacienta tudi 

samoumeven, pa preide v ospredje pacientovih interesov zdravnikova tehnična komponenta 

(Gerber in drugi 1994; Clow in drugi 1995). Pacienti, ki so bili s strani zdravnikov 

obravnavani s pozitivno medosebno komponento in človeško toplino, so bili v zanemarljivo 

majhnem odstotku nezadovoljni s skupno zdravstveno oskrbo (Arnbjerg in drugi 1992; 

Chakraborty in drugi 1993; Kersnik 2001) 

 

7.7 Zadovoljstvo v luči zaupanja in zvestobe 

 

Nesporno je, da je zadovoljstvo pogoj za spletanje vezi in je znanilec odnosov, ki se brez 

zaupanja ne morejo poglobiti in postati zavezujoči. Predstavlja vez med zadovoljstvom in 

osebno povezanostjo uporabnika z izvajalcem storitev in njun odnos spreminja v dolgoročno, 

osebno in zavezujočo vez. (Hess in Story, 2005). 



 

 58 

 

7.7.1 Fenomen zaupanja 

 

Definicija zaupanja ni ena sama. Številni avtorji so skušali čimbolj natančno opisati pojem 

zaupanja. Najbolj slikovito sta pojem zaupanja predstavila Rotter in Berry.  

Po opisu Rotterja je : »Zaupanje splošno pričakovanje, ki ga ima nek posameznik, da se lahko 

zanese na besedo, obljubo, ustno ali pisno izjavo nekega drugega posameznika ali skupine« 

(Rotter v Štader 1999, str. 38). 

»Zaupanje je lepilo, ki skrbi, da odnos ne razpade« (Berry v Hart 2003, str. 130). 

Podobne lastnosti, ki definirajo storitve, označujejo tudi zaupanje. Je neoprijemljivo, 

heterogeno in tudi zanj je značilna velika mera variabilnosti. 

Zaupanje je vedno povezano z neko negotovostjo in tveganjem. Predvidljivost in gotovost ne 

potrebujeta ne upanja in ne zaupanja. Ker bolezenska stanja že sama po sebi predstavljajo 

neko negotovost in tveganje, je pojem upanja in zaupanja v zdravstvu zelo pogost in 

vseprisoten. 

Največkrat uporabljeni pojmi ob definiranju zaupanja (ang. trust) so: pričakovanje, poštenost, 

socialni odnos, vera, zvestoba, povezovanje, zaupanje (ang. confidence), spoštovanje, 

sprejemanje, varnost, integriteta, doslednost (konsekventnost), altruizem in kompetentnost. V 

literaturi najdemo tri sorodne pojme, ki so zaupanju podobni in so mu tudi pomensko 

najbližje: upanje, popolno zaupanje ali vera in zaupanje v smislu pričakovanja. 

-Upanje ni aktivno čustvo, nima razumske podlage in temelji na pričakovanju pozitivnega 

končnega rezultata, ki je lahko tudi čisto brez realne osnove. 

V angleški literaturi prisotna pojma trust in confidence v slovenščino prevajamo z izrazom 

zaupanje, pa vendar obstaja med njima velika razlika.  

-Pod prevodom besede confidence razumemo popolno zaupanje, vero in celo gotovost. 

Zaupanje (ang. confidence) je tu razumljeno kot pasivno vedenje, kjer pričakovanje 

pozitivnega končnega rezultata temelji na večji gotovosti, ki ima tudi neko racionalno 

podlago. Dvom je v tem kontekstu nasprotje zaupanja.  

-Z zaupanjem kot prevodom besede trust označujemo predvsem pričakovanje. Pričakujemo 

namreč neko dejanje osebe, ki ji zaupamo. Tu predstavlja zaupanje način za ravnanje v 

primeru negotove prihodnosti, ki je osnovano na delu in dejanjih drugih (Sztompka, 1999). 

Med pričakovanji in gotovostjo obstaja precejšnja razlika. Glede na izid ali rezultat je 

gotovost po pomenu bližje prepričanosti (Štader, 1999). 
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Zaupanje označujemo kot neopredeljivo, pa vendar bistveno vodilo v odnosu med ljudmi. 

Predstavlja pogoj za normalno socialno življenje ljudi in nas nevidno, a vendar močno 

povezuje z drugimi. Z zaupanjem formuliramo, vzpostavimo in ohranjamo nek odnos, ter ga 

ob pomanjkanju zaupanja nenazadnje tudi prekinemo. Bolj ko nam je človek ljub in nam je 

blizu, močnejšo vez zaupanja stkemo v odnosu z njim. 

Zaupanje se rodi, živi in umre v medčloveških odnosih. Zaupati pomeni verjeti, da bo tisti 

nekdo izpolnil naša pričakovanja. Hkrati pomeni zaupati se izpostaviti. Zaupanje lahko 

pomeni tudi ranljivost. Ob prepričanju, da se bo nekaj zagotovo zgodilo, je zaupanje 

nepotrebno in je odveč. Ker pa se pričakovanja nanašajo vedno na ljudi, smo pri napovedih 

izpolnitve zaupanja brez moči in brez nadzora. Načeloma sicer skušamo predvidevati ali bodo 

naša pričakovanja izpolnjena, vendar vemo o samem mehanizmu, ki usmerja človeška 

nagnjenja, motive, namere in razloge premalo, da bi lahko natančno napovedali izid v 

določenem odnosu. Ko gradimo odnos zaupanja s tem stavimo na druge in hkrati sprejmemo 

tveganje izida. Graditi zaupanje pomeni tvegati in biti včasih tudi razočaran in prizadet Ker se 

zaupanje praktično vedno nanaša na druge, so stave nase nekaj neobičajnega in redkega. Po 

Sztompki je stava nase in nadzor nad samim seboj nesmiselno dejanje (Sztompka, 1999). Pa 

vendar je v psihologiji pojem samozaupanja precej dobro poznan in razdelan. Samozaupanje 

je v tesni soodvisnosti s pozitivno samopodobo (Mayer, 2004). 

Z vzpostavljenim zaupanjem pride v odnosu do neke vrste zaveze. Oba sodelujoča v odnosu 

postaneta obremenjena in sicer: oseba, ki ji izkažemo zaupanje naj bi uresničila pričakovanja 

prve, le ta pa tvega zlorabo svojega zaupanja in ne uresničenje svojih pričakovanj.  

Tudi v odnosu med zobozdravnikom in pacientom se pojmu zaupanja ne moremo in tudi ne 

želimo izogniti. Nasprotno želimo si vzpostaviti dobre odnose, ki vodijo v zaupanje in 

ohranjanje le tega. Tak odnos namreč vodi v obojestransko korist, v katerem je zaupanje 

pogosto latentna, a vendar delujoča komponenta. 

Za razvoj kvalitetnih in zaupnih medosebnih odnosov so potrebne trajne, ponavljajoče se 

interakcije med ljudmi, ki morajo temeljiti na sodelovanju, zaupnosti in naklonjenosti. 

Temeljno zaupanje se lahko vzpostavi preko nudenja medsebojne pomoči, preko izkazovanja 

naklonjenosti, solidarnosti in spoštovanja (Ule in Kline 1996, str. 209). 

Ljudje, ki so po svoji naravi zaupljivi se znajo običajno bolj prilagajati drugim. Pogosto so 

bolj obzirni in se lažje vključujejo v delo v skupnosti. Za razliko od njih pa so nezaupljivi 

ljudje pogosto bolj sumničavi, svojeglavi in so bolj preračunljivi. Nezaupljivim ljudem je 

skupna skepsa in dvom. Sodelovanje takih ljudi v skupnosti je težko, še zlasti pri sprejemanju 
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skupnih odločitev. Pogosto so osebe z visoko stopnjo nezaupanja videti superiorne in 

nedostopne (Mayer, 2004). 

Nek odnos se lahko osnuje na temelju zaupanja, lahko pa je zaupanje eden izmed elementov v 

že vzpostavljenem odnosu. Tako je zaupanje lahko rezultat odnosa, lahko pa skozi pojem 

zaupanja razložimo lastno vedenje v nekem odnosu (Dapiran, 2003). Več ko ima uporabnik 

dobrih izkušenj v odnosu z določenim izvajalcem, večja je njegova pripravljenost za 

vzpostavitev zaupanja in sodelovanja tudi v prihodnjih interakcijah z njim. 

Medčloveški odnosi so po svojem obsegu, globini in intenziteti zelo različni. Tako ločimo vse 

od partnerske povezanosti, povezanosti v družini vezi s prijatelji, preko neštetih različic 

odnosov, v katere stopamo, ko privzemamo različne socialne vloge, do razmerij, ki jih 

sklepamo kot potrošniki, uporabniki določenih storitev oz. kot pacienti. V vsaki inačici 

naštetih odnosov se ustvarja ustrezen volumen zaupanja, ki pomembno opredeljuje njegovo 

kvaliteto in zlasti zadovoljstvo posameznikov v njem in z njim. Kot izhodišče za poglobitev 

določenega odnosa je predhodna pozitivna izkušnja izkazanega ali posredovanega zaupanja, 

negativna izkušnja pa je osnova za previdnost ali zavrnitev novih odnosov oz. razmerij. 

Zaupanje in pričakovanje sta del nerazdružljive celote. Kot smo že omenili, se med dvema, ki 

sta vključena v zaupen odnos pojavi na eni strani tveganje neizpolnjenega pričakovanja, na 

drugi strani pa se pojavi bojazen, da zaupanje ne bo upravičene in se bo potemtakem partner v 

določenem odnosu pokazal kot neustrezen in nevreden zaupanja. Merila in kriterije za 

izpolnitev so del pričakovanj povezanih z zaupanjem. Odločitev za zaupanje, zavezanost in 

vztrajanje v nekem odnosu je povezano z obvezo, ki izhaja iz tega odnosa (Kordeš, 2004). 

Zavezanost v odnosu pomeni željo in pripravljenost vztrajati v njem. Uporabnik, ki ne zaupa 

izvajalcu, mu zagotovo tudi ne bo zvest (Ball in drugi, 2004).  

Zaveza, kot del lastnosti zaupanja, je velikega pomena v celotni storitveni dejavnosti, na 

področju medicine in še zlasti v samem odnosu med zdravnikom in pacientom pa je 

neprecenljiva. 

Osebni odnos temelji na vzpostavljenem zaupanju, bodisi da gre pri tem za odnos, izvajalec- 

potrošnik, bodisi da je to odnos med potrošnikom in blagovno znamko. (Hess in Story, 2005). 

Odnosi, ki so vzpostavljeni na temelju zaupanja najbolj osebnih podatkov, zaupanja lastnega 

zdravja in zdravljenja pa so zagotovo posebni odnosi, ki se stkejo med izbranim zdravnikom 

in pacientom. 

Takoj ko pomislimo na termin zaupanje, pa ugotovimo, da sta nasprotni pojem nezaupanje in 

ranljivost neločljivo povezan z njim. Tisti, ki zaupa, se mora hkrati zavedati, da njegova 

pričakovanja morda ne bodo izpolnjena, da je lahko v nekem vzpostavljenem odnosu 
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razočaran in tudi zlorabljen. Zaupanje je zato vedno izpostavljeno določenemu tveganju. 

Navkljub temu dejstvu, pa je zaupanje običajno prežeto z veliko mero optimizma in pozitivno 

naravnanostjo (Govier v Blois 1998). 

 

7.7.2 Zaupati? 

 

Odgovora na to vprašanje družba pravzaprav ne pozna in ga tudi ne zna pojasniti. 

Raziskovalci so si edini, da je to enostavno del kulture in del ljudi, kot socialnih bitij in 

predstavlja mehanizem, ki pomaga pri premoščanju frustracij, ki nastanejo če nezaupanje 

prevlada nad zaupanjem. Vsekakor pa moramo zaupati do določenih meja. Brezmejno 

zaupanje je norost, prav tako kot je bizarnost tudi popolno nezaupanje (Misztal, 1998). 

Ko upamo pomeni to, da neaktivno čakamo na boljšo priložnost in na bolj primeren čas. 

Kadar pa zaupamo pomeni to, da smo zato pripravljeni nekaj narediti, oz. tvegati. 

Po Schellingovi teoriji, naj bi šlo v odnosu zaupanja za socialno igro, v kateri sodeluje 

posameznik in sloni na nasprotujočih se vlogah zaupanja in manipulacije. Po teoriji 

Misztalove se v ljudeh vseskozi prepletata na eni strani altruistična, socialna, po drugi strani 

pa egoistična motivacija (Misztal 1998, str. 21). 

Tudi v zdravstvu se med izvajalcem zdravstvenih storitev in pacientom postopoma razvija 

odnos, ki lahko obe strani bodisi zbližuje in ustvarja trajno pozitivno razmerje (relationship 

level), ali pa gre le za enkratno (ne)zadovoljstvo (episode level). Pozitivni odnos tvorijo 

številna enkratna zadovoljstva, ki jih ima uporabnik s storitvami določenega izvajalca teh 

storitev« (Potočnik 2000, str. 32). 

Morgan in Hunt pišeta, da je v procesu razvoja zaupanja ključna komunikacija, ki je uspešna, 

kadar imajo udeleženci v odnosu skupne vrednote, ki si ne nasprotujejo (Ball in drugi 2004, 

str. 1277). 

Tako na zdravstvenem kot tudi na vseh ostalih področjih opažamo spremenjeno vedenje ljudi 

in njihovih zahtev, njihovih pričakovanj in posledično tudi sprememb v zadovoljstvu njih 

samih. Rijavec piše o vedno bolj izobraženih, zahtevnih in prefinjenih potrošnikih oz. 

uporabnikih storitev.Vsesplošna uporaba novih znanj in tehnologij, predvsem pa svetovnega 

spleta omogoča lažje uvajanje novih storitev, hkrati po zahteva tudi svoj davek, ki se kaže v 

vse večji individualnosti in v vse slabših medsebojnih odnosih. Tako je ena izmed negativnih 

posledic tehnološke dovršenosti velika odtujenost ljudi. Med ponudnikom in porabnikom 

storitev postaja odnos vedno manj oseben. Govorimo celo o vzpostavitvi navideznega oz. 

virtualnega odnosa, ki ne zahteva več medosebne komunikacije (Rijavec 2002, str. 251). 
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Prvi in osnovni, a vendar ne edini pogoj uporabnika storitev za vstop v nek menjalni odnos s 

storitvenim podjetjem je zaupanje. Po analizah številni raziskav je ugotovljeno, da za prvotno 

zaupanje ni potrebna predhodna interakcija, v kateri bi potrošnik oz. pacient sam pridobil 

izkušnjo zaupanja. Pogosto je že priporočilo zaupnega prijatelja dovolj, da vstopi v neko 

razmerje (Palmer 2000, str. 199). 

Zaupanja je fenomen, ki se aktivno odziva na vplive in na spremembe v okolici, se kaže v 

različnih odtenkih in intenzitetah in se močno odraža zlasti v medsebojnih povezavah ljudi.  

Za zaupanje velja, da je izključno lastnost človeka, prisotna v vseh odnosih, v katere vstopa, 

vključno z odnosom do samega sebe. Zaradi zaupanja sploh vstopamo v odnose, jih 

formiramo ter v njih vztrajamo (Misztal, 1998).  

Brez zaupanja si nikakor ne moremo predstavljati uspešnega sodelovanja v procesu 

zdravljenja. Tako je zagotovo na vseh področjih zdravstvene dejavnosti velika želja in tudi 

cilj, da bi sprva negotovo zaupanje med zdravnikom in pacientom, ki ga prevajamo iz besede 

trust, preraslo v zaupanje z gotovostjo, ki ga prevajamo iz besede confidence in še nadalje v 

trajno zvestobo pacienta. Kadar pa pride med akterjema v odnosu do omejenega zaupanja, je 

neizogibna posledica omejitev njunega odnosa. Velik pomen zadovoljstva pacientov je 

zagotovo v formiranju in oblikovanju občutkov in mnenj, ki igrajo veliko vlogo pri odločitvah 

pacientov za ponoven obisk istega zdravnika in za širjenje dobrega oz. slabega glasu o nekem 

izvajalcu zdravstvenih storitev4. Tako je posledica zadovoljstva zvestoba pacientov, za katero 

bi si morali zagotovo prizadevati prav vsi izvajalci zdravstvenih storitev. 

 

7.7.2.1 Zvestoba uporabnikov 

Zvestoba uporabnikov do določenih podjetij, organizacij, izvajalcev storitev ali pa blagovnih 

znamk se razvija postopoma, skozi večstopenjski proces, pri čemer je z vsako nadaljnjo 

stopnjo odnos uporabnikov do izvajalcev storitev oziroma ponudnikov izdelkov trdnejši. 

Pozitivne izkušnje pomagajo graditi zaupanje in pozitivno naravnanost uporabnikov, ki lahko 

postopno prerastejo v koncept zvestobe. 

Oliver deli zvestobo na štiri stopnje: -kognitivno, -afektivno, -konativno in –aktivno zvestobo. 

-Kognitivna zvestoba je zgolj vedenjska in ne temelji na navezanosti in na čustvenih 

dejavnikih. Je funkcionalna zvestoba in ne vpliva na občutek pripadnosti. Nastane takrat, ko 

ko dajejo uporabniki določenim izvajalcem prednost zaradi določenih ugodnosti.  
                                                 
4 Še vedno pa je v zdravstvenem sistemu prepogost pojav, da si pacienti navkljub možnosti proste 
izbire zdravnika le tega ne morejo izbrati po svoji volji in še zlasti ne med različnimi specialisti. Zato 
tudi ne morejo ravnati po tržnem principu in si v primerih nezadovoljstva z izvajalcem zdravstvenih 
storitev ne morejo izbrati drugega zdravnika. V teh primerih tudi pritožbe nimajo želenega učinka. 
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-Afektivna zvestoba je trdnejša oblika zvestobe katero razvijejo uporabniki zaradi pozitivnih 

stališč in zadovoljstva, kot posledico njihovih dobrih, predhodnih izkušenj. 

-Konativna zvestoba je že posledica trdnega občutka pripadnosti do določenih izvajalcev 

storitev, podjetij ali pa blagovnih znamk. 

-Aktivna zvestoba nastane kot logična posledica predhodne kognitivne, afektivne in konativne 

zvestobe. Zaznamuje jo trdna navezanost in stalno vračanje uporabnikov. Te oblike zvestobe 

ne prizadanejo niti morebitne negativne epizode, saj je odnos uporabnikov do izbranih 

izvajalcev storitev oziroma ponudnikov izdelkov čvrst in prijateljski. Uporabniki so jim na tej 

stopnji pripravljeni odpustiti napake in pomanjkljivosti in jim omogočiti nove priložnosti, 

preden bi se odločil, da jih zapustijo (Oliver v Ball in drugi 2004) 

Pojma zvestoba in zadovoljstvo sta medsebojno odvisna in sta močno prepletena. Ob tem pa 

se pogosto poraja vprašanje kakšno mora biti zadovoljstvo, da naredi uporabnika zvestega in 

zavezanega določenemu izvajalcu oziroma kako in v kolikšni meri vpliva zadovoljstvo na 

zvestobo. Oliver je izdelal več različnih modelov, v katerih je odvisnost oziroma povezanost 

med obema pojmoma večkrat različno definiral. V prvem modelu je pojma izenačil in ju 

opredelil kot enoznačna, a vendar z različnima prikazoma. V naslednjih modelih je pojma 

razdelil in ugotovil, da je zadovoljstvo tisto nujno potrebno bistvo, brez katerega se ne more 

razviti zvestoba. Nadalje je utemeljeval, da je zadovoljstvo le sestavni del zvestobe. V 

končnem modelu pa je zadovoljstvo označil kot pomemben začetek, ki lahko preraste in se 

razvije v tisto obliko zvestobe, ki končno ni več odvisna od samih sprememb v zadovoljstvu 

(Oliver 1999, str. 34). 

Sicer pa se pri konceptu zvestobe srečujemo z dvema razlagalnima pristopoma, pri čemer se 

prvi usmerja predvsem na sam odnos uporabnikov do storitev, izdelka ali organizacije 

(vključuje afektivno in konativno zvestobo po Oliverju), drugi pa se v konceptu zvestobe 

osredotoča predvsem na uporabnikovo vedenje, ki se kaže skozi ponavljajoče se obiske, oz. 

ponavljajoče se menjalne transakcije (aktivna zvestoba po Oliverju). 

Oba vidika sta med seboj močno soodvisna in izhajata eden iz drugega. Prvi tip zvestobe je 

definiran kot težnja in želja do nadaljevanja in vzdrževanja odnosa z izvajalcem ali 

ponudnikom in se se kaže v odnosu uporabnika do izvajalca storitev oz. do določene 

organizacije.  

Zvestobo v vedenju pa predstavljajo ponavljajoči se obiski in interakcije, ki med 

uporabnikom in izvajalcem postopno razvijajo pozitivna čustva in afekt, ki vodijo v koncept 

zvestobe v odnosu. Med njima prihaja do vedno večje vpletenosti in povezanosti. Če zvestoba 

uporabnika izhaja iz obeh konceptov in je vezana tako na njegovo vedenje kot tudi na njegov 
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pozitiven odnos do storitev, izdelka ali organizacije se je pri uporabniku razvil zelo močan 

občutek zvestobe (Gundlach v Ball in drugi 2004, str. 1273). 

V kontekstu zvestobe ločimo tudi med funkcionalno in nefunkcionalno zvestobo. Pri prvi 

obliki vztrajajo pri istem izvajalcu storitev kljub nezadovoljstvu najbolj ozaveščeni 

uporabniki, ki bi lahko v primeru pritožb najbolj pripomogli k izboljšanju delovanja izvajalca. 

Nefunkcionalna zvestoba pa je posledica pomanjkanja izbire in alternative in sili v vztrajanje 

pri istem izvajalcu navkljub nezadovoljstvu (Hirschman v Macur 2000). 

V tabeli 7.1, ki prikazuje povezavo med zadovoljstvom in zvestobo je razvidno, da kar 

petindevetdeset odstotkov zelo zadovoljnih uporabnikov storitev ne bo zamenjalo izbranega 

ponudnika. Hkrati pa vidimo, da se povprečno zadovoljni in nezadovoljni uporabniki v veliki 

meri odločajo za zamenjavo izvajalca oz. ponudnika določenih storitev. 

 

 

Tabela 7.1: Povezava med zadovoljstvom in zvestobo5 

Stopnja zadovoljstva Stopnja zvestobe 

Odlično/zelo zadovoljen 95% 

Dobro/zadovoljen 65% 

Povprečno/niti zadovoljen niti nezadovoljen 15% 

Slabo/nezadovoljen 2% 

Zelo slabo/zelo nezadovoljen 0% 

Vir: Hill in drugi v Kavran (2001, str.20) 

 

Četudi sodi zadovoljstvo uporabnikov med pomembnejše faktorje, ki vplivajo na zvestobo 

uporabnikov storitev, pa vendarle ni edini dejavnik, ki vpliva na oblikovanje zvestobe. Na 

oblikovanje zvestobe imajo pomemben vpliv tudi:- podoba (ang. Image) izvajalca ali 

ustanove -morebitno prisotne ovire za zamenjavo ponudnika (ekonomske – dolgoročne 

pogodbe, tehnična odvisnost), -čustveni vplivi (ležernost ali lenoba, drugačno mnenje 

prijateljev, znancev), -situacijski vplivi ter -želja po raznolikosti, idr. (Kavran, 2001). 

Podobno ugotavlja v svoji raziskavi tudi Neal, ki opozarja, da tudi najbolj zadovoljen 

uporabnik ni nujno tudi zvest uporabnik. Zvestoba uporabnikov je namreč določena z 

vrednostjo, ki jo določena ustanova oz. nek izvajalec nudi uporabniku. Običajno uporabniki 

                                                 
5 Na osnovi različnih raziskav so Hill, Brierley in Mac Dougall (1999) povzeli, da obstaja povezava 
med stopnjo zadovoljstva uporabnikov različnih storitev in stopnjo njihove zvestobe določenemu 
izvajalcu oziroma ponudniku storitev. 
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zelo natančno pretehtajo enak izdelek ali storitev pri različnih izvajalcih in se za sodelovanje z 

izbranim ponudnikom odločijo po tehtnem premisleku. Tako pride v končni izbor tisti izdelek 

ali storitev, ki jim v danem trenutku ali v dani situaciji predstavlja najvišjo vrednost (Neal 

1999, str. 21). 

V literaturi so, glede na odnos med stopnjo zadovoljstva, stopnjo zvestobe in načinom 

odzivanja poznane štiri različne kategorije uporabnikov storitev (Jones in Sasser 1995, str. 

96). 

V prvo skupino uvrščamo teroriste, ki ob nezadovoljstvu hipoma zaključijo s sodelovanjem, 

hkrati pa intenzivno širijo svojo jezo in nezadovoljstvo. Njihova negativna izkušnja je tako 

velika, da je ponudnik storitev ne more več popraviti. Za izvajalca oz. ponudnika storitev 

predstavljajo najmanj ugodno skupino. 

V drugi skupini so apostoli, ki predstavljajo pravo nasprotje teroristov .Ti uporabniki so 

izredno zvesti in so praktično vedno zadovoljni z dobljeno storitvijo. Zaradi izpolnitve svojih 

pričakovanj pogosto tudi širijo svoje navdušenje. Njihovo vidno zadovoljstvo je tako 

intenzivno, da pomaga pridobiti tudi druge uporabnike.  

V tretjo skupino sodijo podkupljivci, ki na osnovi ugodnejše ponudbe nemudoma presedlajo h 

konkurenci. Sodijo med zadovoljne uporabnike, katerih vrlina pa nikakor ni zvestoba. 

Njihovo načelo po katerem se ravnajo je ujeti najnižje cene oz. zanje najugodnejšo ponudbo. 

Včasih zamenjajo izvajalca storitev zgolj na osnovi modnih muh ali pa zgolj iz želje po 

menjavi. 

V četrto skupino pa uvrščamo talce. To so uporabniki, ki so zaradi omejene izbire, ujeti v 

obiskovanje istega izvajalca. Ob prvi ponujeni priliki zamenjajo ponudnika storitev in odidejo 

h konkurenci. Za njih obstaja tudi precej velika verjetnost, da postanejo teroristi, ki širijo 

naokrog slab glas o prvotnem izvajalcu. 

Iz napisanega naj strnemo, da sta zadovoljstvo in zvestoba tesno povezana, vendar je njuna 

povezava lahko tudi zavajajoča. Poleg zadovoljstva vplivajo na zvestobo tudi drugi dejavniki, 

zato zadovoljni uporabniki niso vedno zvesti izvajalcem, hkrati pa jim tudi nezadovoljni 

uporabniki storitev niso nujno nezvesti. 

 

7.8 Nezadovoljstvo v luči pritožb in zamenjav izbranih osebnih zobozdravnikov 

  

Kot smo že opisali sta za uporabnike poleg zvestobe, ki naj bi bila odraz njihovega 

zadovoljstva z določenimi storitvami ali izdelki značilna še dva vedenjska vzorca oziroma 

odziva uporabnikov, ki pa sta odraz nezadovoljstva in neuresničenja pričakovanj in sicer:- 
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zamenjava izvajalca, ki je značilna za tržni odziv ter - pritožba, ki je lahko pisna ali ustna in je 

značilnost političnega odziva. Za razliko od zamenjave izvajalca je pritožba možnost ali 

poizkus rešiti nastalo negativno situacijo. Ob tem daje izvajalcu mnogo več informacij o 

vzrokih, dejavnikih, okoliščinah ipd. za nastal problem, kot pa jih daje enostavni pobeg od 

težav. Pritoževanje je praktično vedno povezano s pogajalsko močjo uporabnikov in je v 

primerjavi z zamenjavami druga in manjkrat uporabljena izbira.  

Za izvajalce zdravstvenih storitev je tretji odziv uporabnikov, ki se kaže z zvestobo najbolj 

željen. Kakšen pa bo dejanski odziv uporabnika je odvisno od več faktorjev med katerimi 

igrajo pomembno vlogo: vrsta storitve ali blaga, narava problema, možnost izbire, narava in 

značilnosti uporabnika, predhodne izkušnje uporabnika ter vplivi okolja. (Hirschman v Macur 

2000). 

 

 

7.8.1 Pritožbe 

 

Vloga pacientov postaja v procesu zdravljenja vedno aktivnejša. Pacienti so vedno bolj 

vpleteni v postopke zdravstvene terapije, o njih tudi aktivno soodločajo in postajajo vse bolj 

aktiven partner v procesih zdravljenja. Z razvojem svetovnega spleta lahko hitro in enostavno 

pridobijo številne, najnovejše informacije o načinih in možnostih zdravljenja, primerjajo 

metode in vrste svojega zdravljenja s tujimi medicinskimi smernicami, pridobivajo lahko 

druga in tretja zdravniška mnenja in ob nestrinjanju z delom lečečega zdravnika lahko izrazijo 

tudi svoje nestrinjanje oziroma navedejo pritožbo.  

Pritožbe postajajo vse pomembnejša prvina v odnosu med zdravnikom in pacientom in so 

pomemben kazalec kvalitete dela vsake zdravstvene organizacije. Pomen pritožb je predvsem 

v informaciji, ki jo izvajalci zdravstvenih storitev prejmejo direktno od pacientov in so 

večinoma zrcalo slabo opravljenih in pogosto tudi prezrtih vidikov kvalitete zdravstvenih 

storitev.  

Beseda pritožba ima v slovenskem knjižnem jeziku negativen prizvok, saj napeljuje na tožbo, 

kritiko in na kaznovanje. Iz tega razloga so pritožbe in pritožbene poti v splošnem neljube in 

zanje velja, da se jim je boljše izogniti, kakor se soočiti z njimi. V bistvu pe so tožbe in kazni 

le redko cilj pritožb, saj kot take ne vodijo k izboljšavam in k večji kakovosti storitev. Namen 

pritožb je predvsem v pridobivanju povratnih informacij uporabnikov, ki jih sicer z drugimi 

raziskovalnimi metodami težko dosežemo. Omogočajo nam nov pogled na razumevanje 

kakovosti, so pomemben kazalec težav v zdravstvu in omogočajo spremembe in izboljšave 
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obstoječih pomanjkljivosti. Zato so najbolj zaželjen odziv uporabnikov ob nezadovoljstvu z 

določeno zdravstveno storitvijo (Macur, 2001.)  

 

V pritožbah je potrebno iskati in videti možnost za odpravo napak in za izboljšanje kakovosti 

dela, vendar pa je potrebna ob tem natančna analiza vsebine pritožb (Kersnik, 2003). 

 

Zaradi posebnih lastnosti zdravstva, (zdravstvene storitve sodijo namreč med zelo osebne 

storitve), zaradi visokega statusa zdravniške profesije in zaradi izjemno visoke pozicije 

zdravja na lestvici vrednot Slovencev, so pritožbe v Sloveniji na področju zdravstva redkejše, 

kot so sicer v drugih primerih nezadovoljstva (Macur, 2001).  

Pa vendar z vedno bolj potrošniško naravnano miselnostjo, ki zdravljenje pogosto enači z 

nakupi materialnih dobrin, z medijskimi željami in potrebami po senzacionalističnih novicah, 

z anonimnimi forumi in pritiski zdravstvenih zavarovalnic, število pritožb narašča in so še 

zlasti ob nepričakovanih izidih zdravljenja, moteni komunikaciji med zdravniki in pacienti in 

dolgih čakalnih dobah za določene zdravstvene storitve, za zdravnike pretirano 

obremenjujoče, neredko pa so tudi vzrok za ustrezno materialno nadomestilo (Kersnik, 2003). 

 

Analiza pritožb čez delo zdravnikov in zobozdravnikov je pokazala, da se pacienti v glavnem 

pritožujejo zaradi dveh dejavnikov: 

1) nezadovoljstvo nad kvaliteto dela zdravnikov 

2) nezadovoljstvo zaradi kratenja pravic iz naslova zdravstvenega zavarovanja in 

nestrinjanje z obsegom zdravstvenih storitev. 

Pod pojmom nezadovoljstva s kvaliteto dela zdravnikov se običajno skriva nezadovoljstvo z 

izidom zdravljenja, ki je drugačen od tistega, ki ga pacient pričakuje in vzrok zanj običajno 

pripiše strokovni napaki. V zadnjem času se zelo pogosto zaradi nepričakovanih izidov 

zdravljenja zamenjujeta pojma: zaplet in strokovna napaka. 

Ker je zlasti uporabnikom zdravstvenih storitev, ki nimajo medicinskega predznanja, razlika 

med njima zelo nejasna, jo je vsekakor potrebno osvetliti in poudariti. 

Zapleti so po svoji definiciji izidi zdravljenja, ki imajo drugačen potek od pričakovanega in 

imajo lahko za posledico poslabšanje stanja ali celo smrt, navkljub obravnavi pacienta 

skladno s pravili dobre klinične prakse oziroma ne storitvi strokovne napake. Zgodijo se lahko 

ob tveganih posegih in jih ni mogoče preprečiti niti v najkakovostnejših medicinskih 

institucijah. 

Kadar pa je neuspešno zdravljenje posledica zdravniške napake so vzrok zanjo bodisi 
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zdravnikovo neznanje ali pa pomanjkljivosti in malomarnosti v postopkih zdravljenja. Razlike 

med obema pojmoma so nujne, tako zaradi ugotavljanje krivde in odgovornosti, kot tudi 

zaradi zagotavljanja in preprečevanja podobnih primerov (Poredoš, 2003). 

 

Drugo kategorijo pritožb pa predstavlja nestrinjanje s čakalnimi dobami, nestrinjanje z 

doplačevanjem nadstandardnih materialov in nestrinjanje za plačevanje tistih zdravstvenih 

storitev in pripomočkov katerih zdravstvena zavarovalnica skladno s svojimi pravili svojim 

zavarovancem ne priznava. 

Po podatkih Zdravniške zbornice Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje in varuhov 

pacientovih pravic, se število pritožb čez delo zdravnikov in zobozdravnikov v zadnjih desetih 

letih stalno povečuje. Vzrok ni v vedno večjem številu zdravniških napak, temveč je 

predvsem v vedno aktivnejši vlogi pacienta, ki se vse bolj zaveda svojih pravic in izstopa iz 

svoje prejšnje vloge pasivnega opazovalca zdravstvenega procesa (Poredoš, 2003).  

Pritožbe lahko pomembno pripomorejo k izboljšanju delovanja zdravstvenega sistema, saj 

opozarjajo na morda premalo poudarjene in prezrte vidike delovanja vseh akterjev, ki so vanj 

vpleteni. Za uporabniško kakovost so namreč poleg strokovne kakovosti storitev pomembne 

tudi vse ostale prvine kakovostne zdravstvene oskrbe, o čemer poglobljeno pišemo v 

8.poglavju  

 

Zaradi transparentnega delovanja zdravstvenega sistema, je nujno jasno definirati pritožne 

poti in pritožne postopke s pomočjo katerih lahko uporabniki zdravstvenih storitev podajo 

svoje predloge, pripombe in izrazijo nestrinjanje s prejeto zdravstveno oskrbo. Vsaka 

zdravstvena inštitucija je dolžna zagotoviti vsem uporabnikom informacije o splošnih 

pravicah bolnikov, o pravicah bolnikov iz zdravstvenega zavarovanja ter o možnih pritožnih 

poteh. 

V pomoč uporabnikom so tudi številne brošure, ki jih izdaja Zveza potrošnikov Slovenije, ki 

nudi uporabnikom poleg tega še razne oblike svetovanja, jih s pomočjo medijev in spletnega 

portala obvešča o njihovih pravicah in pripravlja tudi številne raziskave o potrebah 

uporabnikov zdravstvenih storitev. 

 

Vsebinska analiza pritožb Zdravniške zbornice Slovenije, čez delo zdravnikov in 

zobozdravnikov, kaže, na možne vzroke za nesoglasja med pacienti in zdravniki, med 

katerimi so potrebni posebnega poudarka: 

-motena komunikacija, -zapleti zdravljenja, -pojasnilna dolžnost, -več možnih načinov 



 

 69 

zdravljenja (nedorečena doktrina), -malomarnost in površnost, -neznanje in neizkušenost, -

neozdravljivost bolezni in -politravme  

 

Komunikacija: sposobnost zdravnika, da s pacienti, ki so v bolezenskem stanju ranljivejši in 

občutljivejši, naveže pristen stik in vzpostavi odnos zaupanja. 

Zapleti: med vsakim zdravljenjem so zapleti in neljubi dogodki možni. Statistike 

napovedujejo odstotke možnih zapletov zdravljenja. Z vzpostavitvijo zaupanja med 

zdravnikom in pacientom je slednjim zaplete možno predstaviti na način, da jih razumejo. 

Sicer jih pripišejo zdravnikovi strokovni napaki ali zdravnikovemu neznanju. 

Pojasnilna dolžnost: dolžnost zdravnika je, da pred vsakim posegom pacienta natančno 

seznani o načinu in poteku zdravljenja ter o možnih zapletih, ki jih zdravljenje prinaša. 

Več možnih načinov zdravljenja (nedorečena doktrina):včasih obstaja več načinov 

zdravljenja, ki so vsi skladni s pravili medicinske stroke. Zdravnik po lastni presoji izbere 

vrsto terapije, ki pa se lahko ne izkaže kot najboljša izbira v danem primeru. Pacientu je 

potrebno razumljivo pojasniti vsa strokovna vprašanja in morebitne dileme. 

Malomarnost in površnost: neugoden izid zdravljenja lahko nastane zaradi človeškega 

faktorja, ko zdravnik zdravi nezbran bodisi zaradi preutrujenosti, preobremenjenosti ali zaradi 

osebnih težav… Razlogi za malomarnost niso pomembni in niso opravičljivi, kot tudi niso 

opravičljivi izidi takšnega zdravljenja. 

Neznanje in pomanjkanje izkušenj: posebnost zdravniškega poklica je tudi v obveznem, 

stalnem podiplomskem izobraževanju, ko morajo zdravniki za podaljševanje zdravniških 

licenc pridobiti ustrezno število točk, zbranih na strokovnih izobraževanjih. Medicinska 

znanost se namreč razvija zelo naglo, spreminjajo se protokoli zdravljenja, uvajajo se nove 

veščine, farmacija razvija in postavlja na trg nova zdravila ipd. Zdravniške napake zaradi 

neznanja niso dopustne, še manj pa je dopustno neznanje v kombinaciji s pomanjkanjem 

izkušenj. 

Neozdravljive bolezni in politravme:  predstavljajo zelo težko področje v medicini, saj ljudje, 

ki zaradi svoje nemoči in stiske ob izgubljanju življenja ali življenja svojih najbližjih lahko 

zato krivijo zdravnike, ki jim ne zmorejo več pomagati…V teh situacijah je komunikacija 

med zdravnikom in pacientom oziroma njegovimi svojci izrednega pomena, potrebna je 

velika mera ustreznega takta in človečnosti (Pegan, 2003). 

 

Inštitucija, na katero pacienti pogosto naslavljajo svoja vprašanja in pripombe v zvezi z 

nezadovoljivo zdravstveno oskrbo je tudi Zveza potrošnikov Slovenije. Po njenih podatkih se 
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s področja zobozdravstva pritožbe pacientov najpogosteje nanašajo na: 

- slabo izdelane protetične pripomočke in težko uveljavljanje napak teh izdelkov 

-na nejasno finančno poslovanje (poslovanje brez računov, ne seznanjenost s plačili in 

doplačili) 

-pridobivanje informacij o številčni opredelitvi pacientov pri zobozdravnikih, ki delajo v 

sklopu javne zdravstvene mreže in -zaračunavanje samoplačniških storitev v teh ordinacijah 

kljub neizpolnjeni kvoti pacientov  

-upoštevanje trajnostnih dob za protetične izdelke 

-obseg storitev, ki jih zavarovancem krije zdravstveno zavarovanje 

Od splošnih pravic pa so pacientom največkrat kratene pravice v zvez: 

-s prosto izbiro zdravnika,  

-z možnostjo vpogleda v zdravstveno dokumentacijo,  

-z obveščenostjo in s soglašanjem s predlaganimi postopki zdravljenja 

- nehumano obravnavo, 

-nekakovostnimi storitvami  

-premajhno informiranostjo in slabo komunikacijo z zdravnikom in ostalim medicinskim 

osebjem (Kutin, 2003). 

 

Po dostopnih podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) le ta obravnava 

tri različne kategorije pritožb. V prvo kategorijo sodijo pritožbe, ki se nanašajo na odločanje o 

pravicah iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. V drugo kategorijo sodijo pritožbe 

ki se nanašajo na izvajanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja pri izvajalcih, ki 

so vključeni v javno mrežo zdravstvenih storitev. V tretjo kategorijo pa so uvrščene pritožbe 

nad pomanjkljivim delom samega Zavoda za zdravstveno zavarovanje in zaposlenih v njem. 

Številčno je največ pritožb uporabnikov zdravstvenih storitev naslovljenih na ZZZS zaradi 

nestrinjanja z delom in odločitvami komisij prve in druge stopnje, ki odločata o posameznih 

pravicah zdravstvenega zavarovanja. Veliko pritožb pa se nanaša tudi na zadržanje pravic iz 

naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja posameznim kategorijam zavarovancev zaradi 

neplačanih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. Pri pritožbah zavarovancev, ki se 

nanašajo na delo izvajalcev, ZZZS poroča predvsem o dolgih čakalnih dobah, načinu 

naročanja in izstavljanju listin za uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega 

zavarovanja. Nadalje obravnava Zavod iz področja zobozdravstva pritožbe v zvezi s spori 

glede obsega pravic v zobozdravstveni dejavnosti ter predvsem glede morebitnih (do)plačil 

zobozdravstvenih storitev. Pravice do zobozdravstvenih storitev uveljavljajo namreč 
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zavarovanci pri izbranem osebnem zobozdravniku oziroma pri zobozdravniku specialistu 

sami (185.-187. čl. POZZ). Za uveljavljanje določenih zobnoprotetičnih nadomestkov pa je 

potrebna še predhodna potrditev predlogov za zobno protetiko iz strani nadzornega 

zobozdravnika ZZZS (188 čl. POZZ). 

V primerih, ko zavarovane osebe menijo, da so jim bile kratene pravice iz naslova 

zdravstvenega zavarovanja morajo vložiti pisno vlogo pri pristojni območni enoti oziroma 

izpostavi ZZZS, ki nato o zadevi odloča, pri tem pa sodeluje tako z zobozdravniki izvajalci, 

kot tudi z (zobo)zdravniki izvedenci, ki delajo na ZZZS. Podatki ZZZS za območno enoto 

Ljubljana od leta 2009 do 2012 kažejo na trend rasti nepravilnosti v delovanju 

zobozdravnikov, (predvsem v smislu neopravičenega zaračunavanja zobozdravstvenih 

storitev).  

Izpolnjevanje pogodb z izvajalci za opravljanje zdravstvene dejavnosti nadzoruje Zavod 

skladno s 83. čl. ZZdej, postopke in način uresničevanja zdravstvenega zavarovanja pa v 

skladu s statutom Zavoda (77. čl.ZZVZZ). V primerih kršitev obsega pravic zavarovancem 

izvrši Zavod nadzor nad delom izvajalcev, v veliki večini primerov pa so pritožbe, ki jih 

dobiva ZZZS plod nepoznavanja določenih ureditev, kar Zavod svojim zavarovancem objasni 

v pisnih obrazložitvah (Butala, 2003). 

 

Analiza števila pritožb je pokazala, da je bila leta 2000 v Sloveniji ena pritožba čez delo 

zdravnikov na 1000 prebivalcev, v Angliji pa ena pritožba na 450 prebivalcev, kar kaže, da je 

bilo število pritožb v Sloveniji v primerjavi z bolj razvito zahodno Evropo precej manj. 

(Poredoš, 2003).  

Po podatkih registra Zdravniške zbornice Slovenije, je odbor za zobozdravstvo (OZB) 

obravnaval leta 2000 osem pritožb čez delo zobozdravnikov, od tega jih je bilo sedem zaradi 

domnevne strokovne napake, v letu 2007 pa je bilo na OZB naslovljenih že 39 pritožb, kar 

znaša skoraj 500 odstotkov več v primerjavi z letom 2000. Od tega je bilo 17 pritožb zaradi 

suma storitve strokovne napake, 12 pritožb zaradi kršitve predpisov, 6 zaradi neetičnega 

delovanja in 2 pritožbi z drugo vsebino.  

Podobno število pritožb je bilo opaziti tudi v letih 2008 in 2009, medtem ko se je v letih 2010, 

2011 in 2012 število pritožb, ki jih je obravnaval OZB znova zmanjšalo na 16 oziroma zgolj 

na 9 pritožb. Poleg odbora za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije, sta pritožbe 

pacientov čez delo zobozdravnikov obravnavala tudi odbor za pravno-etična vprašanja (OPE), 

ter odbor za strokovno medicinska vprašanja (OSM).  

Odbor za strokovno medicinska vprašanja obravnava pritožbe, ki se nanašajo na strokovno 
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delo zdravnikov in zobozdravnikov. Po prejemu pritožbe komisija v OSM pridobi mnenje 

zdravnika, na katerega se pritožba nanaša, nadalje naprosi vodstvo zdravstvenega zavoda, kjer 

je do pritožbe prišlo, da izdela mnenje v zvezi s pritožbenim dogodkom. Če pristojna komisija 

ne dobi zadovoljivih odgovorov izvede nad delom zdravnika bodisi izredni nadzor ali pa 

ekspertni nadzor (Register ZZS). 

Tako je število pritožb pacientov, naslovljenih na imenovana odbora, od leta 2000, ko je OPE 

obravnaval tri pritožbe do leta 2009, ko je bilo pritožb že 10 močno naraslo, kar predstavlja 

podobno kot pri pritožbah naslovljenih na OZB skoraj 500 odstotni porast. Odbor za 

strokovno medicinska vprašanja je prejel v letu 2001 eno pritožbo, v letu 2009 2 pritožbi in 

leta 2011 ponovno eno pritožbo čez delo zobozdravnikov. V obdobju med letom 2000 in 2012 

je tako Zdravniška zbornica Slovenije prejela 376 pritožb pacientov čez delo zobozdravnikov, 

kar predstavlja eno pritožbo na 5319 prebivalcev. Od tega je bilo rešenih 210 pritožb. 

Vsebinsko se je večina pritožb nanašala na strokovno delo, približno enako število pritožb pa 

se je nanašalo na kršitve predpisov in na neetično delo zdravnikov. Razloga, zakaj je bilo 

rešenih zgolj 56 odstotkov od vseh na Zdravniško zbornico naslovljenih pritožb nismo uspeli 

pridobiti. Predstavnica Zdravniške zbornice pristojna za področje zobozdravstva nam je 

odgovorila: «Žal vam vzroka ne morem posredovati, saj ga ni v nobenem registru. Lahko pa 

so se zaključki prestavili v naslednja leta.« Zagotovo je pravično reševanje pritožb nujno za 

vzpostavitev zaupanja ljudi v delo zdravnikov in zdravstvenih institucij. 

 

Povzamemo lahko, da je bila leta 2000 čez delo zobozdravnikov v Sloveniji cca. ena pritožba 

na 250.000 prebivalcev leta 2009 pa je bilo teh pritožb že ena na 51.300 prebivalcev. Zanimiv 

in vzpodbuden pa je podatek ZZS, ki kaže, da število pritožb po letu 2010 znova pada. Morda 

lahko razlog za vpadanje števila pritožb na Zdravniško zbornico Slovenije pripišemo 

spremenjenemu načinu dela zdravnikov v smislu njihove boljše komunikacije s pacienti. 

Neustrezna komunikacija med zdravniki in pacienti se je namreč izkazala kot eden izmed 

pomembnejših razlogov za skaljen odnos, zmanjšanje zaupanja in za porast števila pritožb. 

Prepričani smo, da sta večje število pritožb in medijska izpostavljenost določenih spornih 

zdravniških postopkov vplivala na delo zdravnikov, ki so postali »previdnejši«. Paciente 

vključujejo v procese in postopke zdravljenja bolj aktivno, zaplete in posledice zdravljenja 

jim pojasnijo bolj natančno, s pisnimi privoljenji za zdravljenje pa jih zagotovo spremenijo v 

aktivne soudeležence zdravljenja, ki prevzamejo s tem del odgovornosti za uspeh zdravljenja, 

tudi nase. Drugi izmed možnih razlogov za manjše število pritožb pa je lahko v večjem številu 

zamenjav izbranih osebnih zobozdravnikov. Z letom 2009 je namreč Zdravstvena 
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zavarovalnica Slovenije na področju zobozdravstva vzpostavila glavarinski sistem plačila 

dela6, ki je zagotovo pacientom olajšal izbiro zobozdravnikov in omogočil enostavnejše 

prehode k drugim izvajalcem. Ukrep ZZZS kot plačnika zobozdravstvenih storitev, je 

zagotovo močno odprl, prej priprta vrata, zobozdravniških ordinacij. 

 

Analiza vsebine pritožb na ZZS kaže, da so le te v večini primerov dobronamerne in želijo z 

njimi pacienti zavarovati ostale uporabnike v zdravstvu pred podobnimi negativnimi 

izkušnjami. Izkazalo se je, da morebitnih materialnih in finančnih koristi ali zadoščenj 

pacienti večinoma ne terjajo, njihova želja je večinoma pravičnost in poštenost. 

 

Tudi analiza vsebine 227 pritožb zaradi domnevnih strokovnih napak v Angliji je pokazala, da 

v večini primerov niso bile v ospredju materialne in rentne koristi pacientov, temveč je bila 

dobra tretjina pritožb namenjena zgolj pojasnilom, zakaj je do zapletov prišlo in želji po 

opravičilu. Četrtina pritožb se je nanašala na željo, da se ponovne napake ne ponovijo, na 

tretjem mestu (17%) pa so bile pritožbe zaradi materialnih koristi pacientov in želje po uvedbi 

disciplinskih postopkov proti zdravnikom. Avtorji omenjene raziskave opozarjajo, da je 

pacientom potrebno prisluhniti, jim dati možnost, da povedo svoje mnenje in možnost, da se 

nad delom zdravnikov tudi pritožijo. Formalni postopki so predvsem ob misli na finančni 

razplet medicinskih zapletov nekonstruktivni in večinoma nekoristni. Pritožbe sodijo med 

postopke, ki pripomorejo k uresničevanju pacientovih pravic in so hkrati eden izmed 

pomembnejših načinov za reševanje konfliktov med zdravniki in pacienti že znotraj samih 

zdravstvenih institucij, kjer le te tudi nastajajo (Vincent, 1994). 

 

Podatki varuhov pacientovih pravic, ki so dosledno zbrani v letnih, državnih poročilih o 

stanju varstva pacientovih pravic kažejo, da se število pritožb naslovljenih na varuhe stalno 

močno povečuje. Tako se je v letu 2011 obrnilo v Ljubljani nanje 2.631 pacientov, kar znaša 

ena pritožba na 114 prebivalcev na področju Ljubljane. Vsebinsko so se pritožbe v največjem 

deležu nanašale na uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, sledijo pa 

jim pritožbe nad delom zdravstvenih komisij. Med kršitvami pravic so varuhi obravnavali 

kršitve pravic do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe, do proste izbire 

                                                 
6 Pred tem so zobozdravniki dobivali od ZZZS plačilo za opravljeno delo zgolj na osnovi realiziranih 
faktorjev, nov sistem pa je uvedel še glavarino, ki poleg realiziranih faktorjev vpliva na mesečno 
plačilo zobozdravnikom. 
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zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev, do spoštovanja pacientovega časa, do 

obveščenosti in sodelovanja ter pravice do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo.  

Večina (84%) nesporazumov je bila rešenih s poravnavo med izvajalcem in pacientom, pet 

primerov je bilo ustavljenih zaradi nesodelovanja pacientov, dva pa zaradi uveljavljanja 

odškodnin. 

 

V Mariboru sta varuha pacientovih pravic obravnavala 879 pritožb pacientov, ki so se 

podobno kot v Ljubljani največkrat pritoževali zaradi uveljavljanja pravic iz obveznega 

zdravstvenega zavarovanja in zaradi dela zdravstvenih komisij. Med kršitvami pravic so 

varuhi obravnavali kršitve pravic do drugega mnenja, do proste izbire zdravnika in izvajalca 

zdravstvenih storitev, do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov, do obveščenosti in 

sodelovanja, do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo, do spoštovanja pacientovega časa, 

do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe ter do preprečevanja in lajšanja trpljenj  

 

Na varuhinjo pacientovih pravic se je v Kopru obrnilo 1.418 pacientov, ki je ugotovila, da je 

bilo podobno kot v Ljubljani in Mariboru največ pritožb zaradi uveljavljanja pravic iz 

obveznega zdravstvenega zavarovanja in zaradi dela zdravstvenih komisij. Med kršitvami pa 

je opazila največ kršitev pravic do obveščenosti in sodelovanja, do primerne, kakovostne in 

varne zdravstvene oskrbe, do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev ter do 

spoštovanja pacientovega časa.  

Na področju cele Slovenije so varuhi v letu 2011 obravnavali 8.158 pritožb, kar je ena 

pritožba na 245 prebivalcev. Ob tem poudarjamo, da gre za niz pritožb, ki se nanašajo tako na 

kratenje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, nad delom zdravniških in 

invalidskih komisij kot tudi nad delom zdravnikov na vseh treh nivojih zdravstvene dejavnosti 

(Državno poročilo 2011). 

Iz podatkov državnega poročila o stanju varstva pacientovih pravic za leto 2010 in 2009 je 

razvidno, da se število pritožb žal vsako leto povečuje. Tako je bilo leta 2010 v Ljubljani 

1.433 pritožb, v Mariboru 627 pritožb in v Kopru 591 pritožb. Vseh pritožb je bilo v letu 2010 

5.192, kar znaša ena pritožba na 385 prebivalcev in pomeni, da je bilo kar 37 odstotkov manj 

pritožb kot leta 2011. Razlogi za pritožbe, kakor tudi primeri kršitev pacientovih pravic pa so 

praktično enaki, kot so navedeni za leto 2011. 

V letu 2009 je bilo v Ljubljani 284 pritožb, v Mariboru 92 pritožb in v Kopru le 18 pritožb. 

Skupaj je bilo v letu 2009 1778 pritožb s podobno vsebino in podobnimi kratenji pacientovih 

pravic, kot jih navajajo poročila za leto 2010 in 2011. Ugotavljamo, da je bila leta 2009 v 
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Sloveniji le ena pritožba na 1.124 prebivalcev, kar predstavlja v primerjavi z letom 2011 kar 

80 odstotkov manjši delež vseh pritožb čez delo zdravstvenega sistema. (Državno poročilo, 

2010 in 2009). 

 

Tabela 7.2: Število pritožb v obdobju od leta 2009 do 2011 glede na kraj 

Leto LJ MB KP Skupaj 

2009 284 92 18 394 

2010 1.433 627 591 2.651 

2011 2.631 879 1.418 4.928 

Skupaj 4.348 1.598 2.027 7.973 

Vir: Državno poročilo (2009, 2010, 2011) 

 

Analiza pritožb na zastopnike varuhe pacientovih pravic je pokazala upoštevaje kraje naše 

raziskave, da je bilo absolutno največ pritožb v Ljubljani, sledi Koper, v Mariboru pa je 

pritožb pomembno manj kot v ostalih dveh krajih. Število pritožb upoštevaje število 

prebivalcev po posameznih mestih pa je pokazalo, da je bila v letu 2011 v Ljubljani ena 

pritožba na 114 prebivalcev, v Mariboru ena pritožba na 106 prebivalcev in v Kopru ena 

pritožba na vsega skupaj 16 prebivalcev. Podatek za Koper nas je močno presenetil, saj so v 

našo raziskavo zajeti anketiranci izražali precej primerljivo zadovoljstvo z zobozdravstvom z 

ostalima krajema raziskave. Naj pa ponovno poudarimo, da obravnavajo varuhi pacientovih 

pravic različne vidike nezadovoljstva z zdravstvenim sistemom in so pritožbe nad zdravstveno 

oskrbo in nad delom zdravnikov in zobozdravnikov le del znotraj celotnega števila pritožb, od 

katerih predstavljajo večino vendarle pripombe na uveljavljanje pravic iz obveznega 

zdravstvenega zavarovanja, sledijo pa jim pritožbe nad delom zdravstvenih komisij. 

 

Podrobnejša analiza vsebine in predvsem števila pritožb čez delo zdravnikov in 

zobozdravnikov nas je močno presenetila, saj je v velikem razkoraku z visoko stopnjo 

zadovoljstva, katero smo ugotovili z rezultati naše raziskave in o čemer pišejo tudi avtorji 

nekaterih predhodnih, tematsko podobnih raziskav (Macur 2000; Kersnik 2001, Farčnik 

2003). 

 

Na visoko stopnjo zadovoljstva, dobljenega s pomočjo kvantitativnih metod raziskovanja v 

zdravstvu opozarja Macur, ki je ugotovila, da so kvantitativne metode v zdravstvu sicer 

velikega pomena, ker omogočajo podrobno analizo različnih razsežnosti kvalitete zdravstvene 
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oskrbe in tudi faktorjev, ki vplivajo na zadovoljstvo pacientov, vendar pa vsebujejo tudi veliko 

pomanjkljivosti. Zdravstvo predstavlja namreč že s svojim ustrojem, specifičnostjo in 

informacijsko asimetrijo področje, v katerem so uporabniki zdravniških storitev večinoma v 

podrejenem položaju. V bolezenskem stanju sta odvisnost od zdravstva in ranljivost pacientov 

še toliko večji, kar zagotovo pomembno vpliva na manjšo moč in manjšo suverenost 

uporabnikov zdravniških storitev. Ob podrobni analizi prednosti in pomanjkljivosti 

kvantitativnih in kvalitativnih metod, je avtorica povzela, da so ravno pritožbe zelo 

pomemben in morda prevečkrat spregledan element, kot sredstvo za analizo zadovoljstva 

anketirancev v raziskavah o zdravstvu. S trditvijo, da lahko ena pritožba pomaga rešiti na 

stotine podobnih nezadovoljstev in doprinese več učinka kot jih prinašajo sociološke 

raziskave o zadovoljstvu, avtorica sklene dilemo o možnostih in omejitvah kvantitativnih 

metod pri uporabnikih zdravstvenih storitev (Macur, 2013). 

 

7.8.2 Zamenjava izbranega osebnega zobozdravnika 

 

Nezadovoljstvo pacientov z delom zdravnikov in zobozdravnikov pa se kaže tudi skozi 

prizmo zamenjav izbranega osebnega zobozdravnika.  

Zamenjave izvajalcev so sicer značilnost tržnih odzivov uporabnikov, v primerih njihovega 

nezadovoljstva z določeno storitvijo. Ob tem sociologi razlikujejo med nerednimi / netrajnimi 

/ neprofesionalnimi storitvami, pri katerih je v primerih nezadovoljstva značilen odziv 

zamenjava izvajalca in rednimi / trajnimi / profesionalnimi storitvami, katere označuje nek 

trajnejši odnos med izvajalcem in uporabnikom storitev. Pri slednjih je v primeru 

nezadovoljstva pogostejši odziv uporabnikov pritožba, saj naj bi zamenjava terjala preveč 

stroškov in bi lahko povzročila več nevšečnosti (prilagajanja novim razmeram, poraba časa 

pri iskanju novega izvajalca ipd).. Pritožba je zato v tem primeru pogostejši odziv, ki je 

mišljen bodisi kot negativen odraz nezadovoljstva, bodisi je njen namen pozitiven, v smislu 

predloga ali pobude za izboljšanje določene pomanjkljivosti. Zdravstvene storitve so uvrščene 

med profesionalne storitve, pri katerih je pritožba prvi odziv nezadovoljnih uporabnikov. 

Vendar pa ob tem zamenjava izvajalca storitev, kot drugi izmed treh značilnih vedenjskih 

vzorcev ni izključena, temveč je možna in je pritožbi komplementaren odziv. Med obema 

odzivoma pa je vendar težko najti pravo ravnovesje, saj se pogosto izključujeta (Pestoff v 

Macur 2001). 

 

V Sloveniji zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) opredeljuje in ureja pravice pacientov do: 
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dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev, primerne, kakovostne in 

varne zdravstvene oskrbe, spoštovanja pacientovega časa, obveščenosti in sodelovanja, 

samostojnega odločanja o zdravljenju, upoštevanja vnaprej izražene volje, preprečevanja in 

lajšanja trpljenja, drugega mnenja, seznanitve z zdravstveno dokumentacijo, varstva 

zasebnosti in varstva osebnih podatkov, obravnave kršitev pacientovih pravic in brezplačne 

pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic. Hkrati pa je pacientom omogočena tudi 

zakonska pravica, do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev (Ur.l. RS-

15/2008). 

V devetem členu omenjeni zakon natančno opredeljuje, da ima pacient pravico, da si prosto 

izbere zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev, ki mu bo zaupal svoje zdravljenje. In ne 

glede na določbo prejšnjega odstavka ima pacient v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe 

pravico, da prosto izbere zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev v skladu s predpisi s 

področja zdravstvenega zavarovanja. Rezultati raziskava evalvacije privatizacije zdravstva z 

vidika uporabnika so pokazali, da se je s privatizacijo v zdravstvu zvestoba uporabnikov 

zdravstvenih storitev v primerih nezadovoljstva z izvajalci precej zmanjšala, pa vendar kar 20 

% nezadovoljnih uporabnikov vztraja v odnosu, četudi so z zdravnikom oziroma 

zobozdravnikom nezadovoljni. Za pritožbe bi se po podatkih te raziskave odločilo manj 

uporabnikov kot v preteklosti, kar kaže, da se skozi čas nezadovoljstvo uporabnikov izraža z 

večjim številom zamenjav izvajalcev in manjšim številom pritožb. Uporabniki zdravstvenih 

storitev se obnašajo tako vse bolj tržno, bodisi imajo s pritožbenimi postopki slabe izkušnje, 

bodisi se jim zdijo pritožbene poti preveč zapleteni (Macur in Černič-Istenič, 1999). 

Podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje kažejo, da ima v Sloveniji trenutno izbranega 

osebnega zobozdravnika 1.481.473 prebivalcev oziroma da je opredeljenih 1.557 pacientov na 

zobozdravniški tim (zzzs.si, 2012). 

Poleg pritožb imajo pacienti ob nezadovoljstvu z izvajalci zdravstvenih storitev tudi možnost, 

da izbranega osebnega zdravnika in zobozdravnika enostavno zamenjajo. Gre namreč za 

izstop iz nekega odnosa, ki jasno kaže, da pričakovanja pacientov niso bila izpolnjena. 

 

Zagotovo lahko skozi podatke o zamenjavah osebnih zobozdravnikov v Sloveniji dobimo nek 

pomemben, dodaten in morda spregledan pogled o dejanskem zadovoljstvu pacientov in 

izpolnitvi njihovih pričakovanj.  

V Sloveniji ima trenutno izbranega svojega osebnega zobozdravnika 1.481.473 pacientov. 

Podrobna analiza podatkov kaže, da je leta 2012 zamenjalo svojega izbranega zobozdravnika 
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126.698 pacientov, bodisi, da z njim niso bili zadovoljni bodisi so ga zamenjali iz kakšnega 

drugega razloga (npr. selitve). V primerjavi z letom 2000, ko je letno zamenjalo svojega 

zobozdravnika 69.832 pacientov je bilo leta 2012 kar 45% več zamenjav izbranih osebnih 

zobozdravnikov. Ko smo naredili analizo podatkov o zamenjavah izbranih zobozdravnikov za 

obdobje let od 2000 do 2012 so nas podatki močno presenetili, saj so rezultati pokazali, da je 

v omenjenem obdobju let skupaj zamenjalo svojega izbranega zobozdravnika kar 1.359.168 

pacientov. Tako lahko ugotovimo, da so v povprečju praktično prav vsi pacienti, ki so imeli 

izbranega osebnega zobozdravnika tega tudi enkrat zamenjali. Leta 2004 je bilo zamenjav 

zobozdravnikov letno več kot 100.000, od takrat dalje pa podatki vsako leto le strmo 

naraščajo, z izjemo leta 2011, ko je bilo zamenjav v Sloveniji »le» 115.102.  

Analiza zamenjav osebnih zobozdravnikov glede na izbrane kraje (Ljubljano, Maribor in 

Koper), je pokazala, da je bilo leta 2000 v Kopru 3.534 zamenjav, vrh nezadovoljstva z 

izbranimi zobozdravniki je bil dosežen leta 2010, ko je zamenjalo svojega zobozdravnika 

7848 pacientov, leta 2012, pa je bilo število zamenjav v tem obalnem mestu še vedno visokih 

7047. 

Tudi v Mariboru je od začetnih 9453 zamenjav zobozdravnika v letu 2000 število le teh 

naraslo na 22.911 v letu 2010. Leta 2012 število je bilo v Mariboru skupaj 22.763 zamenjav. 

V Ljubljani pa je bilo leta 2000 skupaj 26.640 zamenjav, vrh je bil dosežen leta 2009, ko je 

zobozdravnika zamenjalo 46.418 pacientov. Leta 2012 pa je v Ljubljani zamenjalo svojega 

zobozdravnika 43.404 pacientov (VIR interni podatki ZZZS).  

Upoštevaje število prebivalcev, je bilo v omenjenih treh krajih naše raziskave glede na število 

zamenjav izbranih osebnih zobozdravnikov največ nezadovoljnih pacientov v letu 2000 v 

Kopru 15%. Medtem ko je bilo v Ljubljani in Mariboru upoštevaje število zamenjav 

zobozdravnikov na število prebivalcev nezadovoljnih 10% uporabnikov zobozdravniških 

storitev. Tudi maksimalno nezadovoljstvo doseženo v letih 2009 in 2010 kaže, da je bilo 

največ neuresničenih pričakovanj in največ nezadovoljstva z izbranimi zobozdravniki v 

Kopru in sicer 33%, medtem, ko je bilo v Mariboru le teh 24%, v Ljubljani pa le 17%. 

Podatki o zamenjavah izbranih osebnih zobozdravnikov so do neke mere skladni s številom 

pritožb na varuhe pacientovih pravic, iz katerih je razvidno, da so bili prebivalci Kopra v 

primerjavi s prebivalci Ljubljane in Maribora najmanj zadovoljni z zdravstvom nasploh. V 

letu 2011 so namreč naslovili na varuha pacientovih pravic eno pritožbo na zgolj 16 

prebivalcev, medtem, ko je bila v Mariboru ena pritožba na 104 prebivalce, v Ljubljani pa ena 

pritožba na 116 prebivalcev. 
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Za analizo zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev so zagotovo podatki o številu 

pritožb čez delo zdravnikov in zobozdravnikov ter podatki o številu zamenjav izbranega 

osebnega zdravnika velikega pomena. Podatki o zamenjavah namreč kažejo, da pacienti z 

obstoječo izbiro osebnega zdravnika niso bili zadovoljni, neuresničena so bila njihova 

pričakovanja in raven njihovega zadovoljstva ob številnih menjavah izbranih osebnih 

zdravnikov zagotovo ni visoka. Ob analiziranjih podatkov o ponovnih izbirah osebnih 

zdravnikov in še bolj ob analizi podatkov o menjavah izbranih zdravnikov še pred iztekom 

enega leta ugotavljamo, da so to podatki, ki so prepogosto spregledani, a so hkrati najbolj 

logičen in najbolj relevanten kazalec dejanskega zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih 

storitev z določenim izvajalcem oziroma z ustanovo izvajanja zdravstvenih storitev. Številne 

kvantitativne in tudi kvalitativne raziskave namreč kažejo na izjemno visoko zadovoljstvo 

uporabnikov zdravstvenih storitev, pri čemer pa le te večinoma ne zajemajo ne pritožb, kot 

tudi ne zamenjav izbranih zdravnikov. Na pomanjkljivosti obeh vrst opisanih raziskav 

opozarja tudi Macurjeva (Macur, 2013). 

 

7.9 Povezava med zadovoljstvom uporabnikov in kakovostjo storitev 

 

Iz vseh definicij zadovoljstva izhaja skupni imenovalec, ki kaže, da je zadovoljstvo neka 

ocena, stanje, kvocient oz. razlika, med pričakovanimi koristmi, vrednostjo ali kakovostjo ter 

dejansko zaznano kakovostjo. Vendar pa je potrebno ob tem upoštevati tudi psihološke 

elemente, ki imajo pogosto pomemben vpliv na zadovoljstvo (Ule in Kline 1996, str. 248). 

Kakovost storitev in zadovoljstvo uporabnikov sta tesno povezana pojma, še zlasti kadar je 

kakovost predmet obravnave, ki temelji na vidiku zadovoljevanja uporabnikovih pričakovanj 

in potreb. Pa vendar obstaja med njima pomembna razlika zaradi katere pojma kakovosti in 

zadovoljstva nikakor ne smemo uporabljati kot sinonima. 

Številni raziskovalci, ki se poglobljeno ukvarjajo z definicijo in analizami obeh pojmov, še 

vedno niso povsem natančno opredelili odnosa med njima.  

Zadovoljstvo naj bi bilo kompleksnejši pojem kot kakovost navajata Liljander in Strandvik. 

Po njunem mnenju ni vzrok za zadovoljstvo oziroma za nezadovoljstvo sama kakovost 

storitev, temveč je potrebno vzrok zanj poiskati tudi v drugih dejavnikih. »Čeprav lahko 

uporabniki zaznanjo določeno storitev kot kakovostno, ni ta tudi nujno zadosten pogoj, za 

njihovo zadovoljstvo. Zato tudi zelo kakovostno izvedena soritev ne pomeni vedno tudi 

zadovoljnih uporabnikov storitev« (Liljander in Strandvik, 1997).  
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Skladno s to opredelitvijo sta Zeithaml in Bitner izdelali model, ki kaže na razmerje med 

kakovostjo in zadovoljstvom in skuša pojasniti zakaj je zadovoljstvo kompleksnejši pojem od 

same kakovosti (Zeithaml in drugi 2000, str. 74–76). 

 

Slika 7.3: Odnos med kakovostjo in zadovoljstvom 

 

Vir: Zeithaml in Bitner (2000, str. 75). 

 

Kakovost predstavlja iz stališča uporabnika celostno oceno in neko trajnejše stališče, ki 

zadeva odličnost določene vrste storitev v določenem obdobju uporabe teh storitev 

(Parasuraman in drugi 1988, str. 16). Hkrati temelji ocena kakovosti storitev na racionalni 

zaznavi uporabnikov, zadovoljstvo pa je večinoma vezano na emocionalno zaznavo storitve. 

Zadovoljstvo se lahko nanaša na strinjanje, presenečenje, veselje, užitek ali pa celo na 

oddahnitev (Potočnik 2000, str.182). 

Zadovoljstvo je zagotovo del kakovostne storitve (Kersnik, 1995). Hkrati pa naj bi bilo 

zadovoljstvo vezano na določen oz. specifičen dogodek oziroma se večinoma nanaša na 

presojo določene, konkretne situacije. Zadovoljstvo uporabnikov je tako le del kakovosti 

storitev. Pomeni subjektivno razlago izkušenj uporabnika z določeno storitvijo in kaže v 

kolikšni meri so bile njegove želje in potrebe tudi uresničene. Običajno gre pri zadovoljstvu 

za kratkoročno oceno izvedene storitve. Dolgoročno ponavljanje zadovoljstva uporabnikov z 

določeno storitvijo, pa je zagotovo veren pokazatelj kakovosti storitve.  

Ker se kakovost sestoji iz niza ovrednotenih izkušenj, ki se nanašajo na splošno in celostno 

oceno izvrstnosti storitve, je kakovost manj dinamičen pojem kot zadovoljstvo (Parasuraman 

v Gabbott in Hogg 1997, str. 177). 

Oliver utemeljuje, da za oceno kakovosti ni potrebna izkušnja ne s storitvijo in ne z 

izvajalcem, saj obstaja kakovost že pred samo izkušnjo in tudi po njej kot znak odličnosti. 

Kakovost izdelka 
Zadovoljstvo 
porabnika 

-Zanesljivost 
-Odzivnost 
-Vzbujanje zaupanja 
-Vživljanje v položaj 
porabnika 
-Fizični dokazi 

Kakovost storitev Okoliščine 

Cena 

Osebni dejavniki 
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Standardi za oceno temeljijo na idealih oz. na popolnosti, medtem ko lahko zadovoljstvo 

izhaja iz katerekoli dimenzije povezane s kakovostjo. Zadovoljstvo lahko izhaja tudi iz 

osnove napovedanih pričakovanj, potreb ali norm (Oliver 1997, str. 178). 

V literaturi sta opisana dva pogleda, ki kažeta na povezavo med obema pojmoma. Po prvi 

razlagi naj bi bilo zadovoljstvo pogoj za zaznano kakovosti. Ta pogled temelji na 

predpostavki, da je zaznana kakovost storitev posledica večkratnega zadovoljstva uporabnika 

in je definirano kot uporabnikov čustveni odziv na določeno izkušnjo (Oliver v Choi in drugi 

2005, str. 141). 

Druga struja pa trdi obratno in tolmači, da sta kakovost in pričakovanje predhodnika 

zadovoljstva (Anderson in Fornell, 1994). 

Zagotovo je kakovost storitev zelo pomemben dejavnik za doseganje zadovoljstva 

uporabnikov, vendar pa nikakor ni tudi edini. Pri zagotavljanju zadovoljstva igrajo namreč 

zelo pomembno vlogo tudi psihološki elementi (na primer ko želijo biti uporabniki zadovoljni 

sami s seboj pa biti občudovani s strani okolice, da so se odločili za neko vrsto nakupa ali 

storitev ipd.) (Ule in Kline, 1996). 

Glavna razlika med zadovoljstvom in zaznano kakovostjo naj bi bila po Parasuramanu 

predvsem v različnih primerjalnih standardih.  

Zadovoljstvo je posledica vrzeli, ki naj bi nastala ob primerjavi med pričakovano in zaznano 

storitvijo. Zaznana kakovost pa je po Parasuramanu posledica primerjave med izvedeno 

storitvijo in pričakovanjem7, kaj naj bi uporabniku določena organizacija dejansko nudila 

(Parasuraman v Gabbott in Hogg 1997, str. 177). 

Temu pa Cronin in Taylor oporekata, o čemer več pišemo v poglavju 8.4.2, saj menita, da je 

zaznana kakovost odvisna zgolj od same zaznane izvedbe storitve (Cronin in Taylor v Philip 

in Hazlett 1997, str. 267). 

Lee opozarja na dejstvo, da uporabniki dajejo pogosto celo večjo težo storitvam, ki jim nudijo 

večje zadovoljstvo, kot pa storitvam, ki so morda kakovostnejše (Lee 2000, str. 226). 

 

 

 

 

                                                 
7 Izraz pričakovanje je v literaturi opisano v poglavjih o kakovosti in v poglavjih o zadovoljstvu 
različno. Pri opisih kakovosti se izraz pričakovanje nanaša bolj na usmerjenost k temu, kar naj bi 
izvajalec uporabnikom nudil, kot pa na dejstvo, kaj jim bo dejansko ponujeno. Pri opisih o 
zadovoljstvu pa so pričakovanja uporabnikov bolj napovedi, kakšna bo verjetna storitev. 
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8. KAKOVOST STORITEV 

8.1 Opredelitev kakovosti storitev 

 

Beseda kakovost izvira iz latinske besede qualis in pomeni stvar kakršna le ta dejansko je 

(Verbinc, 1982). Kakovost je po definiciji ameriškega združenja za kakovost8 subjektiven 

pojem, za katerega obstajajo različne definicije.  

V osnovi pa lahko kakovost opredelimo dvopomensko; označuje lahko lastnost proizvoda ali 

storitve, ki ima zmožnosti, da zadovolji določene potrebe ali pa pomeni tisti proizvod ali 

storitev, ki je brez pomanjkljivosti. 

 

Pod pojmom kakovost izdelka je prvenstveno, da izdelek služi svojemu namenu, ki ga 

določajo potrebe uporabnika, ob tem pa mora izpolnjevati še naslednje lastnosti, ki ga 

opredeljujejo kot kvalitetnega: zanesljivost, trajnost, varnost, brezhibnost, videz, prijaznost 

okolju, vzdrževalnost in izvedbo (Bergman in Klefsjo v Macur 2000). Vrstni red razsežnosti 

kakovosti je odvisen od pričakovanj uporabnika in se med izdelki lahko razlikuje. 

 

V primerjavi z izdelki opredeljujejo storitve določene, specifične lastnosti, ki so povsem 

drugačne od lastnosti izdelkov. Tako se storitve razlikujejo od izdelkov že v sami osnovi in 

zato tudi pojmov kakovosti izdelkov in kakovosti storitev ne moremo enačiti. 

Lastnosti storitev smo natačno opisali v 6. poglavju, kjer smo poudarili tudi bistvene razlike 

med njimi in izdelki.  

»Glavna razlika med kakovostjo storitve in kakovostjo proizvodnega procesa blaga je v 

odnosu, srečanju in v interakciji med izvajalcem in uporabnikom storitve« (Mudie in Cottam 

1993, str. 78). »Kot dokaz prave vrednosti in kvalitete storitev iščemo uporabniki storitev 

pogosto fizične ali oprijemljive vsebine« (Rushton in Carson 1989, str. 27). 

Na kakovost storitve vpliva več faktorjev, med katerimi igrajo zelo pomembno vlogo sama 

oprema, pripomočki in videz okolja v katerem se vrši storitev, zanesljivost, natančnost in 

pravilnost opravljene storitve, ustrezna odzivnost in pripravljenost nuditi uporabniku storitev 

pomoč v trenutku ko jo potrebuje, pravilna komunikacija in uporaba uporabnikom prijazne in 

razumljive terminologije, iskrenost in verodostojnost do uporabnikov ter ustrezna varnosti 

brez tveganj in dvomov. Izvajalec storitev mora biti za nudenje kakovostne storitve 

usposobljen, pristojen in mora imeti ustrezno znanje in veščine, z uporabniki storitev se mora 

                                                 
8 American Society for Quality-ASQ 
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vesti vljudno, spoštljivo in uglajeno, truditi se mora vživeti vanje in jih razumeti in 

nenazadnje se mora potruditi za čim bolj odprt odnos v smislu lahkotnega in elastičnega 

navezovanja stikov s samimi uporabniki storitev. 

Opisane lastnosti kakovosti storitev veljajo praktično za vse storitve na splošno. Glede na 

vrsto storitev pa se pomembnost razsežnosti kvalitete lahko močno razlikuje. Pri določenih 

storitvah je prvenstvenega pomena odzivnost, pri drugih varnost, pri tretjih pa morda 

zanesljivost. Tako obstajajo glede na posamezne vrste storitev tudi različne lestvice 

pomembnosti in razsežnosti kvalitete (Bergman in Klefsjoe v Macur, 2000). 

 

Kakovost najpogosteje označujemo skozi prizmo uporabnikovih pričakovanj. Pod 

kakovostnim delovanjem razumemo tisto opravljanje storitev, ki je v skladu s pričakovanji 

uporabnika (Lewis in drugi v Parasuraman 1985). Osnovni pomen kakovosti je primerjava 

pričakovanj uporabnika storitev s svojimi zaznavami tega, kar je dejansko prejel. Ker pa gre 

pri zaznavi za subjektivno vrednotenje storitve, takšna opredelitev nikoli ni objektivna. Klaus 

skuša opredeliti pojem kakovostne storitve bolj kompleksno. Definira jo kot storitev, ki je 

dinamična in se stoji iz fizičnih, psiholoških in drugih dejavnikov, ki jih doživljajo 

uporabniki. Ti dejavniki storitev pa se odražajo v njihovem vedenju (Snoj, 1998). Zaznav 

uporabnika ni mogoče predvideti v naprej, zato je tudi oblikovanje navodila ali „recepta“ 

zgolj s pripisom določenih značilnosti, ki naj bi jih kakovostna storitev kot taka tudi imela, 

težavno in praktično nemogoče.  

Zaradi svoje neotipljivosti, heterogenosti in spremenljivosti so storitve za uporabnike 

skrivnostne in v njih vzbujajo pričakovanja, s katerimi ob izvedbi ugotavljajo njihovo 

kakovost. 

Po Groenroosovem mnenju naj bi tako kakovost nadomestila fizično izkustvo izdelka in s tem 

vplivala na sam koncept zaznane kakovosti (Groenroos, 1998). Tako naprimer od izvajalcev 

zdravstvenih storitev pričakujejo pacienti ustrezen nivo znanja, komunikacije, prijaznosti in 

drugih lastnosti, ki naj bi odtehtali samo fizično izkušnjo izdelka. Zelo pogosto uporabniki 

storitev ne znajo natančno izraziti svojih želja, zato je doseganje pozitivnih presenečenj zelo 

težavno. Na primer zdravnik mora pacienta poznati tako dobro, da lahko predvidi njegove 

reakcije. Vedeti mora za njegove želje. Nekaj usmeritev lahko zdravnik dobi, če z njim 

vzpostavi dovolj tesno, predvsem pa osebno vez zaupanja. 

Skladnost lastnosti izdelkov ali storitev z merili kakovosti uporabnikov pomeni po ASQ tudi 

dejansko zaznavanje kakovosti. Ocene kvalitete storitev so vedno odvisne od subjektivnih 

vrednot uporabnikov ali cenilcev kvalitete. Organizacije, ki skrbijo za kakovost in jo tudi 
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ocenjujejo, morajo vzpostaviti neka splošno veljavna merila in standarde kakovosti kljub 

dejstvu, da je kvaliteta v svoji osnovi subjektivno naravnan koncept. Vendar pa so razlike, ki 

nastajajo pri ocenah kvalitete posameznih storitev, neizogibne. Pri uvajanju in vpeljavi 

sistemov za vrednotenje in oceno kvalitete, jih je zato potrebno upoštevati in jih skušati 

zmanjšati v največji možni meri (Štern, 2006). 

 

8.2 Vrste kakovosti storitev 

 

Zaradi številnih definicij kakovosti ter mnogih različnih pogledov na ta koncept obstaja tudi 

niz načinov klasifikacije tega pojma. Kakovosti storitev največkrat delimo glede na 

absolutnost oz. relativnost merljivosti. Tako ločimo med: -objektivno kakovostjo (racionalna, 

mehanistična) in -subjektivno kakovostjo (zaznana, humanistična) (Snoj, 1998).  

Pod pojmom objektivna kakovost razumemo tehnično dovršenost in odličnost določenega 

pojava, dogajanja ali stvari in je natančno opredeljiva in merljiva. Poznana je pod imenom 

mehanistična kakovost, ki vedno temelji na tradicionalnem pojmovanju kakovosti. Na 

uporabnikovi oceni odličnosti nekega pojava, dogajanja ali stvari pa je utemeljena subjektivna 

kakovost. Poznamo jo tudi pod imenom humanistična kakovost. Zaradi razlik v zaznavah 

posameznikov, je ta vidik kakovosti zelo relativen. Ker je ni moč objektivno izmeriti, je 

končna ocena vedno prepuščena vsakemu posamezniku. Spada med sodobne koncepte 

razumevanja kakovosti, katerih osnova so individualne zaznave uporabnikov storitev (Snoj, 

1998). 

Kakovost storitev lahko delimo tudi na tehnično in funkcionalno kakovost, ki v bistvu 

predstavljata dva pola izvajanja storitev. Ko storitev zadosti predpisanim kriterijem in 

standardom pravimo, da je dosežena tehnična kakovost. Le ta predstavlja oceno vsebine 

storitve in se nanaša na rezultat izvedene storitve. Imenovana je tudi standardna kakovost, saj 

je definirana in ocenjevana na podlagi postavljenih standardov. Merijo jo lahko tako izvajalci, 

kot tudi uporabniki storitev. Običajno jo je težje doseči, saj zanjo potrebujemo veliko 

finančnih sredstev in veliko ustreznega znanja. Zanjo je bistveno, kaj uporabnik med 

izvajanjem storitve prejme oz. kakšen je rezultat izvedbe. Funkcionalna kakovost pa je 

opredeljena kot način, kako je storitev izvedena oz. kakšen je odnos med izvajalcem in 

uporabnikom. Težko jo je meriti objektivno. Lahko trdimo, da je funkcionalna kakovost 

logična nadgradnja tehnične kakovosti in ima za uporabnika ravno tak pomen kot tehnična 

kakovost. Na samo zaznavanje kakovosti v očeh uporabnikov pa po oceni Groenroosa močno 

vpliva tudi sloves storitvene organizacije (Groenroos v Zineldin 2006, str. 68). 
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Klasifikacija kakovosti lahko temelji tudi na: -tradicionalnem, -profesionalnem, -poslovnem 

in uporabniškem vidiku (Pfeffer in Coote v Macur 2000).  

Tradicionalni vidik pojmuje kakovost kot znamko s posebnim statusom, ki si jo širši krog 

ljudi težje privošči, saj je običajno njena cena visoka in vzbuja občudovanje že sama po sebi. 

Profesionalni vidik kakovosti označujejo s strani strokovnjakov postavljeni standardi in 

kriteriji, katerim se morajo ponudniki prilagajati. Ob tem pa nadzor nad kakovostjo izvajajo 

eksperti sami, ki tako hkrati postavljajo merila in nivo dela in ga ob enem tudi kontrolirajo. 

Posebnost tega pristopa je v veliki avtonomiji strokovnjakov, ki zelo težko dopuščajo druga 

mnenja in pogajanja v zvezi s svojimi strokovnimi presojami. 

»Tako na primer tudi na medicinskem področju prevladuje ekspertni oziroma profesionalni 

pristop, pri čemer zdravniki - profesionalci poleg predpisanih standardov izvajajo tudi nadzor 

in ocenjujejo rezultate ter izvedbo opravljenih storitev« (Macur, 2000). 

 

Poslovni vidik kakovosti izhaja iz tržnega področja in ima za cilj zadovoljiti uporabnike, kar 

je dejansko deloma že tudi sam uporabniški vidik kakovosti. Želja uporabnikov je namreč biti 

zadovoljeni. Zadovoljni uporabniki pa omogočajo ponudnikom blaga ali storitev dobiček in 

njihovo ohranitev na trgu (Pfeffer in Coote v Macur 2000).  

»Poslovni modeli, ki omogočajo zagotavljanje kakovosti so poznani kot: ISO standardi, TQM 

– celostno obvladovanje kakovosti ter nagrade in primerjave z najboljšimi (v angleškem 

jeziku-benchmarking)« (Macur, 2000). 

 

8.3 Dejavniki kakovosti storitev 

 

Ne oziraje se na vrsto storitev, uporabljajo anketirani uporabniki v osnovi enake oz. zelo 

podobne kriterije za ocenjevanje kakovosti. Kot smo že omenili v poglavju 6.2, kjer 

podrobneje opisujemo lastnosti storitev, vpliva na kakovost storitve več faktorjev ter 

kriterijev, ki obsegajo deset kategorij in se lahko med sabo tudi prekrivajo (zanesljivost, 

dostopnost, pravilna komunikacija, iskrenost in verodostojnost, varnost, usposobljenost, 

spoštljivost, razumevanje ter zaupljivost). Fizično podporo storitvam predstavlja materialni 

vidik oz. vse oprijemljivo, vključno s pripomočki in potrebno opremo ter videzom osebja in 

objekta, v katerem se storitve izvajajo. Kasneje so raziskovalci odkrili visoko stopnjo 

povezanosti med opisanimi desetimi dejavniki, zato so jih združili v naslednjih pet 

dejavnikov: - materialni vidik storitev, - zanesljivost, - odzivnost ,- verodostojnost in -

zmožnost empatije (Parasuraman in drugi 1988, str. 23).  



 

 86 

Vsi opisani dejavniki kakovosti kažejo kako zelo je odvisna kakovost storitev od človeškega 

dejavnika. Tako igrajo sami izvajalci storitev izredno pomembno vlogo, na zaznano kakovost 

in oceno storitev s strani uporabnikov. Zato v ta sklop prištevamo lastnosti (zanesljivost, 

odzivnost, jamstvo in empatijo, pa tudi delni vpliv fizičnih dejavnikov kot sta npr. videz in 

urejenost osebja), ki jih morajo imeti tudi izvajalci storitve, če želijo, da bodo uporabniki 

dejansko zadovoljni s storitvami. Ker nastaneta ocena in zaznava kakovosti storitve v aktivni 

interakciji med izvajalcem in uporabnikom storitev, kjer se oba vpletena akterja v procesu 

izvajanja storitve medsebojno vrednotita, je potrebno posvetiti veliko mero pozornosti: -

nivoju ali ravni stika med njima, -videzu in podobi storitve, -načinu delovanja ter -

učinkovitosti storitve (Mudie in Cottam 1993, str. 78). 

Uporabniki storitev se pogosto zavedajo svoje vloge v procesu storitev. Posledično so zato v 

ospredju osebni stiki z izvajalci storitev, ki predstavljajo tako najodločilnejšo točko ocene 

kvalitete v njihovih očeh (Potočnik 2000, str. 23). 

 

8.4 Merjenje kakovosti storitev 

 

Ocene uporabnikov in merjenje kakovosti storitev so za izvajalce storitev nadvse pomembne. 

Z njimi pridobivajo koristne povratne informacije glede uporabnikovih zaznav njihovih 

storitev in ugotovljajo ali sta smer in način njihovega delovanja ustrezna. 

Na osnovi dobljenih podatkov lahko izvajalci pomanjkljive storitve izboljšajo in s tem 

vplivajo na večji uspeh svojega delovanja. Iz tega razloga mora izhodiščna točka za razvoj 

kakovostnih storitev vselej sloneti na meritvah in analizah, ki izvirajo iz tega (Brysland, 

2001). 

Pogosto je pomemben razlog, ki vpliva na slabšo kakovosti storitev nepoznavanje 

uporabnikov in njihovih pričakovanj s strani storitvene organizacije. Veliko od njih sicer ima 

ustrezno znanje in vire za realizacijo visoko kakovostnih storitev, njihov problem pa v veliki 

meri izhaja iz nepoznavanja lastnih uporabnikov (Zeithaml, 1996). 

Zorni kot izvajalcev storitev na njihovo delovanje, je pogosto nekoliko drugačen od pogleda 

uporabnikov, na samo storitev (Palmer, 2000). Običajno stremijo izvajalci k doseganju 

določenih standardov in kriterijev, medtem ko uporabniki zaznavajo kakovost storitve 

subjektivno, glede na svoje potrebe in pričakovanja. Parasuraman, Zeithamlova in Berry, 

opredeljujejo uporabniško kakovost kot razkorak med skupno vrednostjo zaznanih koristi in 

koristmi, ki so jih pred nakupom pričakovali od storitve (Parasuraman in drugi 1988, str. 16). 
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Vidik uporabnikov storitev je torej nadvse pomemben kriterij za izboljšanje kvalitete dela 

izvajalcev. Zagotovo pa je vrednotenje in ocenjevanje kvalitete storitev zelo kompleksno in 

težavno, saj nanju vplivajo številni raznovrstni dejavniki in vplivi.  

Ko se uporabnik odloči za neko storitev že oblikuje svoja pričakovanja, med in po opravljeni 

storitvi pa se ta proces še bolj intenzivira. Pri zaznavah kakovosti storitev pa so pomembni in 

nikakor ne zanemarljivi tudi socialni in psihološki vidiki, ter različne življenjske situacije in 

okoliščine uporabnika. 

 

Ker je že po definiciji kakovost precej neopredeljiv pojem, je tudi njeno merjenje zelo 

težavno. Merjenja, ocenjevanja in vrednotenja temeljijo na jasnih in nedvoumnih definicijah 

osnovnih pojmov, na določenih merskih elementih in na natančnih metodah vrednotenja. 

Manj težavno je določiti kakovost fizičnih izdelkov, kjer obstajajo splošno sprejeta merila 

(Parasuraman in drugi, 1988). Ker vsak posameznik dojema in zaznava kakovost storitev 

drugače pravimo, da gre za subjektiven pojem, na katerega ne vpliva zgolj rezultat, temveč 

nanj močno vplivajo poleg že naštetega še sama izvedba in odnos izvajalca do uporabnika. 

Zaradi pomanjkanja objektivnih kriterijev, je predlagal Parasuraman, kot primeren način za 

ocenjevanje kakovosti storitev kar merjenje uporabnikove zaznave oz. percepcije kakovosti 

(Parasuraman in drugi, 1988). Ob tem uporabniki storitev selektivno izoblikujejo svoje 

videnje opravljenega storitvenega procesa in tudi rezultata le tega. 

 

Kot posledica pomanjkanja raziskav, ocen in evaluacije iz področja kakovosti so leta 1985 

Parasuraman, Zeithamlova in Berry vpeljali model Servqual, ki so ga proučevali in razvijali 

na petih različnih vrstah storitev. Želeli so namreč dobiti model, ki bi bil uporaben za najširši 

krog storitev. Na osnovi dobljenih rezultatov so opredelili kakovost storitev kot razliko med 

pričakovanji in zaznavanji storitev z vidika uporabnikov. Ob tem so definirali še deset 

faktorjev, ki jih uporabniki vrednotijo pri ocenah kakovosti storitev (Buttle 1996, str. 9). 

Nastala je precej zanesljiva in veljavna lestvica SERVQUAL, ki jo je mogoče uporabiti pri 

meritvah kakovosti v številnih storitvenih dejavnostih in procesih. Z njo proučujemo kakšno 

je uporabnikovo splošno zaznavanje kakovosti storitev. Na ta način ugotovljamo ali so bila 

uporabnikova pričakovanja dosežena ali presežena. Običajno je visoka ocena kvalitete storitev 

povezana tudi z zadovoljstvom uporabnikov. Ob tem pa raziskovalci opozarjajo na napako ob 

enačenju obeh pojmov. Metoda SERVQUAL vključuje zaznano kakovost, ki predstavlja 

uporabnikovo oceno o splošni odličnosti storitve (Dagger in drugi 2007, str. 124). 
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S faktorsko analizo so leta 1988 deset faktorjev, ki jih uporabniki vrednotijo pri ocenah 

kakovosti storitev, združili v pet osnovnih elementov: -zanesljivost, -vidni dokazi storitve, -

odzivnost, -vzbujanje zaupanja, kamor uvrščamo strokovnost zaposlenih, uslužnost strežnega 

osebja, verodostojnost in varnost, -vživljanje v položaj porabnika, kamor spadajo dostopnost, 

komuniciranje in poznavanje porabnikov (Brown in drugi 1994, str. 91). 

Prvi del lestvice SERVQUAL meri pričakovanja uporabnikov oz. vrednoti kakšna naj bi bila 

po njihovem mnenju odlična izvedba storitve, drugi del pa meri zaznave uporabnikov oz. 

vrednoti kaj storitev v resnici ponuja. V vsakem delu anketiranci, ki so uporabniki določene 

storitve odgovarjajo na dvaindvajset trditev. Ocene storitev so razvrščene v sedem stopenjsko 

Likertovo lestvico. Za merjenje pričakovanj so uporabljene trditve od »sploh ni pomembno« 

do »zelo pomembno«, za merjenje zaznavanj pa »zelo se strinjam« do »sploh se ne strinjam«.  

 

Rezultati predstavljajo razliko med pričakovanji in zaznavanji uporabnika. Pozitiven končni 

rezultat kaže, da so pričakovanja uporabnika presežena, negativen rezultat pa pomeni, da 

pričakovanja niso presežena in je uporabnik razočaran nad kakovostjo storitev. Tako se vrzel 

med pričakovanji in zaznavami upošteva kot merilo kakovosti storitev.  

 

Rezultati so običajno v negativnem območju ob tem pa velja poudariti, da pomenijo bolj 

negativni rezultati tudi slabšo kakovost storitev. Natančne presoje so potrebni tudi pozitivni 

rezultati, saj pomenijo izrazito kakovost posameznih dimenzij. 

Servqual naj bi bil na osnovi empiričnih testiranj, ki so jih izvedli Parasuraman, Zeithaml in 

Berry (1988), zanesljivo in veljavno orodje za merjenje kakovosti v različnih storitvenih 

dejavnostih, pri čemer pa je potrebno posamezne trditve nekoliko prilagoditi (Robinson 1999, 

str. 21). 

 

8.4.1 Model vrzeli 

 

Parasuraman, Zeithaml in Berry so razvili tudi teoretski koncept, ki ga imenujemo model 

vrzeli in predstavlja dejansko razširitev modela Servqual, katerega opredeljuje pet vrzeli in 

razkriva različne dejavnike znotraj sistema določene organizacije. Tako opozarja na vrzeli 

med njimi, ki povzročajo, da uporabniki storitve ne zaznavajo kot kakovostne. Med procesom 

izvedbe storitev so lahko ravno vrzeli glavni krivci za morebitna nesoglasja in nastale težave 

(Parasuraman in drugi 1985, str. 44-46). 

V modelu so opredeljene naslednje vrzeli: 
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razlika med pričakovanji uporabnikov in zaznavanjem teh pričakovanj s strani izvajalca 

storitev je opisana v 1. vrzeli. Izvajalci prepogosto ne vedo, kakšna so pričakovanja 

uporabnikov njihovih storitev in na kakšni osnovi si uporabniki ustvarjajo svoja pričakovanja. 

Pogosto nastane 1. vrzel zaradi pomanjkanja tržnih raziskav in neprimerne komunikacije 

izvajalcev z uporabniki. Zaradi posledic teh vrzeli lahko ostanejo prave potrebe uporabnikov 

neuresničene, ob tem pa se lahko uporabnikom nudi nekaj, česar le ti ne pričakujejo in tudi ne 

potrebujejo. Z izboljšanjem komunikacije se lahko ta vrzel pomembno zmanjša, saj le ti 

spoznajo dejanske potrebe in pričakovanja uporabnikov. 

Kot razlika med zaznavanjem pričakovanj uporabnikov s strani vodstva organizacije in 

pretvorbo teh pričakovanj v kakovostno izvedbo storitve oz. opredelitvijo takšnega postopka 

izvajanja storitve, da bodo uporabnikova pričakovanja zadovoljena, lahko nastane 2. vrzel. 

Izvajalci storitev sicer poznajo pričakovanja uporabnikov, vendar nimajo pogojev in/ ali 

sredstev, da bi lahko zadostil tem pričakovanjem. Velikokrat pa vodstvo premalo nadzoruje 

izvrševanje opredeljenih standardov in nalog zaposlenih. V tem primeru organizacija ve za 

pričakovanja uporabnikov, vendar je zaradi različnih ovir dejanska izvedba storitve ne dosega 

uporabnikovih pričakovanj. Z boljšim načrtovanjem delovanja organizacije, postavljanjem 

jasnih ciljev s strani vodstva in standardizacijo izvedbe storitev se lahko ta vrzel ustrezno 

zmanjša.  

Razlika, ki nastane med standardi oz. v naprej predpisanimi navodili za kakovostno izvedbo 

storitev in dejanskim nivojem opravljanja in izvajanja storitve je 3. vrzel. Kljub natančnim 

navodilom za kakovostno opravljanje storitev in za ustrezno obravnavanje uporabnikov ni 

zagotovila, da bo storitev dejansko tudi kakovostno opravljena. Na tej točki imajo zaposleni 

zelo pomembno vlogo, saj je realizacija navodil odvisna vse od njihove usposobljenosti, 

volje, motiviranosti, razumevanja navodil in njihovih delovnih navad. Vzroke za nastanek teh 

vrzeli in težav lahko pripišemo prezahtevnim navodilom in/ali standardom, neusposobljenosti 

ali preobremenjenosti zaposlenih, pomanjkanju motivacije in nepripravljenosti osebja, da bi 

izpolnjevali navodila. Z izbiro ustrezno motiviranega in usposobljenega osebja ter s stalnim 

usposabljanjem in izobraževanjem zaposlenih, se lahko ta vrzel pomembno zmanjša. 

Zaradi razkoraka med prevelikimi obljubami izvajalca in med dejansko izvedbo storitve 

nastane 4. vrzel. Nastane kot motnja v komuniciranju med izvajalcem in uporabnikom zaradi 

neizpolnitve obljubljenega. Pričakovanja uporabnikov so namreč velikega pomena pri 

njihovem zaznavanju kakovosti storitev. Neizpolnitev previsokih pričakovanj namreč zaznajo 

uporabniki kot slabšo kakovost storitve. V izogib teh vrzeli, morajo izvajalci stremeti k 

realnim obljubam. 



 

 90 

Razlike med pričakovanji in zaznavami uporabnikov opisuje 5. vrzel. Od zaznave opravljenih 

storitev v primerjavi s pričakovanji zavisi dejansko vrednotenje kakovosti storitev. Kadar so 

pričakovanja uporabnikov prevelika zaznavajo le ti kakovost storitev kot slabšo. Za ustrezno 

zmanjšanje te vrzeli je potrebno vplivati na preostale štiri vrzeli, ki so povezane s samim 

oblikovanjem in izvedbo storitve ter z realnimi obljubami uporabnikom. 

 

Samemu izvajanju storitev je potrebno posvetiti obilo pozornosti, kadar želimo zagotoviti 

kakovost. In prav na vidike izvajanja storitev se nanašajo prve štiri vrzeli. Zadnja vrzel pa je v 

bistvu posledica prvih štirih vrzeli in je pravo in resnično merilo kakovosti. Za vsak 

organizacijo je torej najpomembnejše zmanjšanje pete vrzeli, kar pa je moč doseči edino z 

zmanjšanjem preostalih štirih vrzeli (Parasuraman in drugi 1985, str. 46). 

 

Model vrzeli je mogoče uporabiti na različnih storitvenih področjih, saj ne odkriva specifičnih 

napak, ki bi se pojavljale pri analizi kakovosti storitev prav v določenih storitvenih 

dejavnostih (Lovelock, 1999). 

 

8.4.2 Model Servperf 

 

Model Servperf sta leta 1992 razvila Cronin in Taylor predvsem zaradi kritike modela 

Servqual glede uporabe pričakovanj pri ocenjevanju kakovosti storitev. Z modelom Servperf 

se meri le izkušnja uporabnika oz. njegova zaznava kakovosti določene storitve. Vrzel, ki 

nastane med pričakovanji in zaznavo je v tem modelu izključena. Tvorca modela sta namreč 

predvidevala, da vpliva na kakovost storitev le neposredno zaznavanje storitev. Na ta način 

pridobljena informacija naj bi bila kvalitetnejša v primerjavi z modelom Servqual, na katerem 

je sicer model Servperf osnovan (Philip in Hazlett 1997, str. 267)9. 

 

V sodobnih raziskavah za merjenje kakovosti v zdravstvu se najpogosteje uporabljata že 

opisani vprašalnik Servqual in vprašalnik Quote. Slednji je mednarodno uveljavljen 

vprašalnik pri katerem gre za metodo merjenja kakovosti v zdravstvu kot jo zaznava 

uporabnik. 

                                                 
9 Za oceno uporablja štiri stopenjsko Likertovo lestvico, ki zmanjšuje možnost nevtralnih 

odgovorov. Izkušnje in pričakovanja se v tem vprašalniku ponderirajo (0,3,6,10) in 

pomnožijo. Višji ko je dobljeni produkt, višja je tudi kvaliteta. 
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8.5 Kakovost storitev v zdravstvu 

 

Kakovosti v zdravstvu in zobozdravstvu je velikega pomena tako zaradi naraščajočih stroškov 

zdravljenja, kot tudi zaradi omejenih virov in potrebe po enotnih standardih v praksi. 

Kakovostne zdravstvene storitve so cilj številnih nacionalnih zdravstvenih programov in so 

cilj svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Pomembna je za vse udeležence v procesu 

načrtovanja in zlasti v samem procesu zdravstvene oskrbe. Največjega pomena je za 

uporabnike zdravstvenih storitev, velikega pomena pa je tako za izvajalce, kot tudi za 

načrtovalce zdravstvene politike. Kot povzetek vseh opredelitev kvalitetne zdravstvene oskrbe 

po smernicah WHO-ja velja, da mora kakovost v zdravstvu upoštevati potrebe in pravice tako 

posameznih uporabnikov zdravstvenih storitev kot tudi skupnosti (Roemer in Montoya-

Aguilar, 1988). 

Ocena za kakovost v zdravstvu je v preteklosti temeljila predvsem na podlagi strokovnih oz. 

tehničnih meril, kot so stopnja ozdravljivosti ali smrtnosti, število čakalnih dni, število 

zdravstvenih zapletov ipd.. Vrednotenje kakovosti je temeljilo predvsem iz vidika izvajalcev 

zdravstvenih storitev. Danes pa ocene kakovosti zgolj iz strokovnega, medicinskega stališča 

nikakor ne zadoščajo več. Vloga pacientov postaja vse pomembnejša v postopkih zdravljenja 

in tako vedno večji pomen pripisujemo pacientovi oceni kakovosti zdravstvenih storitev. 

Celostno in realno sliko kakovosti pa lahko dobimo šele z združitvijo profesionalnega in 

uporabniškega vidika (Zineldin 2006, str. 66). 

Opredelitev kakovosti v zdravstvu je zaradi kompleksnosti področja zelo težavna in zapletena. 

Definicija, ki sta jo v tridesetih letih dvajsetega stoletja postavila Lee in Jones temelji na 

socialno-medicinski osnovi in pravi, da je: »kakovostno zdravstvo tisto, v katerem sodelujejo 

strokovnjaki in katerega priznavajo avtoritete v določenem obdobju družbenega, kulturnega 

in medicinskega razvoja določene družbe« (Lee in Jones v Letica 1989, str. 21). 

Kljub velikemu številu sodelujočih v procesu zdravstvenega varstva, pa sta pri obravnavi 

kakovosti zdravstvenih storitev ključni dve skupini in sicer: uporabniki na eni strani ter 

zdravniki, kot strokovnjaki, ki opredeljujejo ekspertni vidik kakovosti na drugi strani. 

Cilj izvajalcev in uporabnikov je navkljub različnemu razumevanju kakovosti vendarle 

skupen, saj oboji stremijo k izboljšanju zdravstvenega stanja uporabnikov. V sami obravnavi 

kakovosti pa med obema stranema obstajajo razlike. Tako lahko po mnenju zdravnikov 

kvalitetno zdravstveno storitev uporabniki ne občutijo in ne zaznajo kot takšno. 
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Bistvo kakovostnega zdravstva je uspešno zdravljenje in odkrivanje bolezni. Ogromen pomen 

pa imajo za kakovostno zdravstvo tudi skrb za varovanje zdravja, opozarjanje na zdrav slog 

življenja, preprečevanje bolezni, cepljenja in aktivnosti za zmanjševanje nevarnosti in 

škodljivosti. Vse to skupaj pomeni zagotoviti kvalitetno zdravstveno oskrbo, ki predstavlja 

jamstvo za najboljše rezultate, katerih odraz so boljše zdravje posameznikov in skupnosti 

(Zineldin, 2006). 

Načela dobrega zdravstva temeljijo na dejstvih, da je medicinska znanost osnova in temelj 

racionalne medicine, ki mora uporabljati vsa možna znanja in sredstva, ki jih omogoča 

moderna znanstvena medicina za potrebe vseh ljudi. Ob tem mora biti obravnava človeka 

zagotovljena celostno. Sodelovanje med strokovnjaki in laično javnostjo mora temeljiti na 

pristnosti in razumevanju. Dobro zdravstvo mora vršiti in izvajati ustrezno preventivno 

dejavnost, mora pa se tudi povezovati s socialnim varstvom (Letica, 1989). 

Tudi v okviru zdravstvenih oz. medicinskih storitev se kakovost lahko deli na objektivno in 

subjektivno ter na tehnično in funkcionalno. Objektivna kakovost je merljiva in sloni na 

rezultatih ali laboratorijskih meritvah, ki jih je mogoče primerjati z določenimi standardi. 

Subjektivna kakovost pa ni merljiva in sloni na pacientovih zaznavah, podprtih s psihološkimi 

elementi, čustvovanji, pričakovanji in nasploh z zmožnostjo zaznavanja (Potočnik, 2000). 

Pri diagnostiki in zdravljenju je v ospredju tehnična kakovost, ki se nanaša predvsem na 

medicinske veščine in znanje. Ker pacienti običajno nimajo tovrstnega potrebnega znanja, 

zelo težko realno ocenjujejo kakovost iz tega vidika. Pod pojmom funkcionalna kakovost pa 

razumemo zlasti odnos zdravstvenih delavcev do pacientov.  

Iz tega vidika sta na medicinskem področju zanimiva dva pogleda na kakovost zdravstvenih 

storitev, ki jih je Macurjeva povzela in strnila po teorijah nekaterih avtorjev (Drewett in 

Phillips v Macur, 2000). Kot glavno skrb opredeljujejo zdravniki kakovost storitev, ki jo 

tolmačijo predvsem iz vidika tehnične obravnave, ki sloni na uporabi vsega trenutno 

dostopnega medicinskega znanja in tehnologije.  

Uporabniki pa pojmujejo kakovost kot kvaliteto življenja v kontekstu česar pričakujejo 

ozdravitev, izboljšanje zdravstvenega stanja, pristen odnos in komunikacijo z zdravnikom ter 

drugim zdravstvenim osebjem, ustrezne čakalne dobe, razumljivost postopkov zdravljenja in 

pripravljenost zdravstvenega osebja pomagati. Prevladujoče vprašanje, ki si ga zastavljajo 

profesionalci je: Ali je storitev skladu s profesionalnimi standardi, uporabniki pa ali jim 

storitev koristi. Profesionalce zanimajo viri postopek in rezultati, uporabnike pa predvsem 

sam potek ali proces in pa zlasti rezultat.  

 



 

 93 

V zadnjem času se pogled na kakovost zdravstvenih storitev močno spreminja. Merilo zanjo 

postaja vse bolj skladnost s pričakovanji pacientov. Strokovna analitična ocena končnega 

izida zdravljenja je vse bolj podrejena demokratičnemu ocenjevanju, ki postavlja v ospredje 

zaznavanje kakovosti iz vidika pacientov (Ovretveit v Curry in drugi, 1999). 

 

8.5.1 Načela kakovosti v zdravstvu 

 
Zdravstveno oskrbo omogočajo in izvajajo zdravstvene ustanove ter zasebni izvajalci. Med 

uporabnike zdravstvenih storitev prištevamo prvenstveno bolnike, kot potencialne bolnike pa 

tudi širšo javnost oz. kar celotno družbo.  

Zdravstveno oskrbo pacienta delimo iz vidika kakovosti na tri komponente  

-pogoji, v katerih se izvaja oskrba, -postopek (zajema niz zdravstvenih ukrepov, storitev) 

izvajanja določene zdravstvene oskrbe -rezultat zdravstvene oskrbe (izid zdravstvene storitve 

oz. dosežena zdravstvena korist), (Donabedian, 1992).  

Različni avtorji opredeljujejo dejavnike, ki imajo vpliv na zaznavanje kakovosti zdravstvenih 

storitev precej neenako. Poleg že omenjenih funkcionalnih in tehničnih dejavnikov, so se na 

področju kakovosti v zdravstvu pojavili še »procesni« dejavniki in dejavniki »rezultata«. 

»Pomen kakovosti v zdravstvu se kaže praktično ob vsaki interakciji med izvajalcem in 

uporabnikom določene zdravstvene storitve. Predstavlja osnovo zdravstvene oskrbe in je 

temelj v celotnem postopku zdravstvene obravnave« (Kersnik 1998, str. 308). 

Zdravstveni ukrepi morajo biti izvedeni strokovno in visoko kakovostno (Williamson 1994, 

str. 5-15). Zdravstvena služba je namreč bolnikom in celotni skupnosti v korist in zato tudi le 

ti od sistema zdravstvenega varstva pričakujejo veliko.  

V zdravstvu pomeni kakovost storitev predvsem dobre izide in dobre rezultate zdravljenja. Na 

njo močno vplivajo tudi nemedicinski vidiki zdravstvenih storitev, ki pa jih je zaradi 

neotipljivosti težko zaznati in oceniti. Predvsem zaradi subjektivnega zaznavanja 

uporabnikov, je kakovost v zdravstvu težko opredeljiv pojem. Kljub težavni definiciji same 

vsebine, kot tudi osnovnih komponent kakovosti, pa je zagotavljanje le te v delovanju vsake 

storitvene organizacije velikanskega pomena za zadovoljstvo njenih uporabnikov.  

Med temeljne pravice pacientov zagotovo sodi zagotavljanje kakovostnih zdravstvenih 

storitev, za kar so odgovorni zaposleni v vsaki zdravstveni organizaciji. Za zagotavljanje 

kakovosti so potrebni trije nivoji: načrtovanje, kontrola in izboljševanje kakovosti. V 

zdravstvu obstaja več mehanizmov za doseganje in nadzorovanje kakovosti. Mednje 

uvrščamo po Bullu:  
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-Natančno predpisane in dokumentirane postopke, kamor štejemo navodila, protokole ter 

standarde. Predstavljajo sprejete in določene smernice, ki označujejo značilnosti storitev in 

opredeljujejo, kako naj bi se posamezna storitev v praksi tudi izvajala. 

- Redne kontrole, analize in preglede delovanja, ki omogočajo izvajanje storitev v skladu s 

predpisanimi normami, pravili in standardi. 

- Analize in raziskave o izvedbi in rezultatih zdravstvene oskrbe, ki so izvedene med pacienti. 

Na njihovi osnovi je namreč mogoče zaključiti, kako dejansko pacienti zaznavajo kvaliteto 

zdravstvenih storitev. 

- Združevanje informacij uporabljamo kot kazalce kakovosti določenega zdravstvenega 

področja. Podatke posameznih pacientov lahko združimo in jih uporabimo kot skupne kazalce 

kakovosti (Bull 1994, str. 5). 

 

Kot smo že omenili prevladuje na področju zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev 

ekspertni oziroma profesionalni pristop, pri čemer zdravniki - profesionalci sami zagotavljajo 

strokovno kakovost, poleg predpisanih standardov pa izvajajo tudi nadzor in ocenjujejo 

rezultate ter izvedbo opravljenih storitev z različnimi oblikami samonadzora in skupinskega 

obvladovanja kakovosti (Kersnik 1998, str. 308).  

Kvaliteto zdravstvenih storitev večinoma ocenjujejo in vrednotijo preko postopkov 

medicinske revizije, strokovnjaki iz posameznih medicinskih strok. Zaradi ekspertnega načina 

dela si stroka sama postavlja standarde delovanja in jih hkrati tudi sama ocenjuje. V postopkih 

medicinske revizije gre v glavnem za ugotavljanje spoštovanja oziroma razhajanja med 

izvedenimi in predpisanimi postopki, protokoli in smernicami zdravljenja. Analiza sloni na 

oceni opravljenih postopkov diagnostike in zdravljenja ter na rezultatih oziroma izidih 

zdravljenja. Med glavne pomanjkljivosti medicinske revizije prištevamo praktično 

izključenost pacientov, ozek obseg delovanja in enkratnost dogodka evalvacije. Rezultati 

revizije ugotavljajo zgolj slabosti delovanja, manj ali ničesar pa ne povedo o vzrokih slabega 

delovanja posameznih praks (Drewet v Macur, 2000). 

Kot uporabniki zdravstvenih storitev, pa lahko suvereno ocenjujejo družbeno kakovost le 

pacienti sami. Osebne izkušnje so tiste, ki omogočajo dokončno sodbo in oceno kakovosti. 

Brez neposredne vpletenosti v proces zdravljenja je navkljub različnim načinom zagotavljanja 

javnosti dela, odgovornosti in kakovosti, težko oceniti kakovost zdravstvene in 

zobozdravstvene oskrbe.  
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Zaradi same narave zdravstvenih storitev so uporabniki v zdravstvu v šibkejšem oz. v 

podrejenem položaju. V bolezenskih stanjih so ranljivi in težje preverjajo ter primerjajo 

kakovost zdravstvenih storitev z ostalimi ponudniki. Zaradi manjka strokovega znanja morajo 

pacienti enostavno zaupati zdravstvenim delavcem, ki odločajo in presojajo, o potrebah, 

načinih in vrstah njihovega zdravljenja. Zaradi opisanega je kvaliteta zdravstvenih storitev 

izrednega pomena in mora biti zanjo ustrezno poskrbljeno (Prevolnik, 1997)  

Poleg zagotavljanja same kakovosti v zdravstvu pa ni potrebno zgolj manjšati moč ekspertov, 

temveč je potrebno iz vidika uporabniške kakovosti zagotoviti uporabnikom zdravstvenih 

storitev večjo suverenost, zmanjšati njihovo odvisnost, jim omogočiti ukrepe in vplive za 

izboljšanje njihovega položaja ter zagotoviti večji nadzor in razumevanje vplivov nanj (Segal 

v Macur 2000). 

 

8.5.2 Model kakovosti v zdravstvu 

 

Kot smo že omenili v poglavju 8.4 vključuje metoda SERVQUAL zaznano kakovost, ki 

predstavlja uporabnikovo oceno o splošni odličnosti storitve (Dagger in drugi 2007, str. 124). 

Deset faktorjev razsežnosti kakovosti, ki jih uporabniki vrednotijo pri ocenah kakovosti 

storitev je bilo s pomočjo faktorske analize združenih v pet osnovnih elementov, kamor sedaj 

uvrščamo: -zanesljivost, -vidni dokazi storitve, -odzivnost, -vzbujanje zaupanja, kamor 

uvrščamo strokovnost zaposlenih, uslužnost strežnega osebja, verodostojnost in varnost, -

vživljanje v položaj porabnika, kamor spadajo dostopnost, komuniciranje in poznavanje 

porabnikov (Brown in drugi 1994, str. 91). 

 

V različnih panogah in pri različnih storitvah se pomen posameznih razsežnosti storitev 

močno razlikuje. Za zobozdravstvo na primer velja, da je vrstni red pomembnosti razsežnosti 

kakovosti storitev naslednji: -varnost, -kompetentnost, -oprema, -videz ordinacije -integriteta 

(De Sarbo v Macur, 2000). Tako lahko ugotovimo, da med njimi ni -zanesljivosti, kot sicer 

ene izmed osrednjih razsežnosti kakovosti po Parasuramanu in Berry-ju (Macur, 2000). 

Na medicinskem področju se danes uporablja za oceno kvaliteto zdravstvenih storitev model 

5Qs, ki je v bistvu modificiran model SERVQUAL. 5Qs model vključuje za razliko od 

modela SERVQUAL vplive odnosa med pacienti in zdravstvenim osebjem, vplive 

opremljenosti in vplive vzdušja oz. atmosfere (Zineldin 2006, str. 69). 
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-Q1 – opredeljuje tehnični vidik kakovosti saj ocenjuje medicinske postopke, uspešnost in 

natančnost odkrivanja bolezni, diagnosticiranja in zdravljenja. Tako analizira glavni razlog, 

zaradi katerega pacient sploh poiščejo zdravstveno pomoč. 

-Q2 –opredeljuje funkcionalno kakovost saj ocenjuje predvsem način, kako neka zdravstvena 

organizacija izvaja medicinske storitve predvsem preko čakalnih dob za pregled, čakalnega 

časa na obravnavo, dostopa ali hitrosti izvedbe določene dejavnosti. Ta vidik lahko ustrezno 

izboljšajo prav vsi zaposleni v dotični zdravstveni organizaciji. 

-Q3 –označuje kakovost osnovnih pogojev potrebnih za izvedbo določenih zdravstvenih 

storitev. Mednje uvrščamo tako veščine in znanje zaposlenih, njihove izkušnje, kot tudi 

medosebne odnose in motivacijo za delo in sodelovanje pri izboljšanju delovanja 

organizacije. Zrcali se v notranji aktivnosti zdravstvene organizacije, ter v upravljanju in 

usklajevanju teh aktivnosti. Gre za pomemben dejavnik, brez katerega tudi najbolj 

usposobljeni zaposleni ne morejo zagotoviti kakovostne in uspešne izvedbe storitev. 

-Q4 –označuje odnos in komunikacijo ter izmenjavo informacij med zdravnikom in 

pacientom. Za zagotovitev uspešnega zdravljenja in zadovoljstva pacienta je namreč 

pomembno pacienta primerno informirati o njegovem zdravstvenem stanju, o postopkih 

zdravljenja, o predvidenih zapletih in o pričakovanih izidih zdravljenja. Dobiti mora natančna 

navodila o opravljenih storitvah ter navodila, ki jih bo izpolnjeval sam. 

-Q5 –opredeljuje vzdušje oz. značilnosti odnosov med zaposlenimi in pacienti. Kakovost 

atmosfere v določenem okolju močno vpliva na odnose in interakcijo med udeleženci v 

zdravstvenem procesu. Ob tem pa pomembno vplivajo na samo atmosfero tudi značilnosti 

obeh vpletenih strani in značilnosti odnosov samih po sebi. Dobra atmosfera namreč ugodno 

in močno vpliva na pacientovo splošno zaznavo kakovosti zdravstvenih storitev. 

Sliko skupne kakovost v zdravstvu dobimo po tem modelu kot seštevek kakovosti na vseh 

opisanih področjih. Faktorska analiza pa omogoča oceno veljavnosti merskega instrumenta, ki 

pove, ali predstavlja kvaliteto en sam oziroma več faktorjev. Zadovoljstvo pacientov je pri 

tem posledica celotne kakovosti (Zineldin 2006, str. 70). 

 

8.6 Zagotavljanje kakovostnih storitev v zdravstvu 

 

Na osnovi aktov Zdravniške zbornice Slovenije in Ministrstva za zdravje je določeno in 

predpisano stalno podiplomsko strokovno izobraževanje in usposabljanje zdravnikov ter 

zobozdravnikov, ki tako predstavlja tudi osnovo za zagotavljanje kakovosti v zdravstvu. 

Pogoj za podaljšanje zdravniških licenc je namreč zadostno število točk, ki jih zdravniki 
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zberejo s strokovnimi izobraževanji. Za dejansko kontrolo kvalitete dela v zdravstvu skrbi ista 

inštitucija tudi preko rednih in izrednih strokovnih nadzorov nad izvajanjem zdravstvenih 

storitev. Poleg medicinskih nadzorov, pa nad strokovnim delom zdravstvenih služb bedijo 

tudi vladne službe preko svojih ministrstev; na primer v obliki sanitarnih, zdravstvenih 

inšpekcij, inšpekcij za varstvo pri delu, ipd. (Kersnik in Šorli, 1997). 

Tako lahko strnemo, da za uresničevanje predpisov za zagotavljanje kakovosti v Sloveniji 

skrbijo:  

-Zdravniška zbornica, ki izvaja stalne strokovne nadzore s svetovanjem in podaljšuje 

zdravniške licence, 

-Ministrstvo za zdravje izvaja upravne nadzore in skrbi preko strokovnih komisij za oceno 

novih medicinskih postopkov in novih kapacitet, 

-Inštitut za varovanje zdravja (IVZ) ima osrednjo povezovalno vlogo, 

-Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) izvaja finančne nadzore. 

Ocenjevanje kvalitete dela v zdravstvu, je iz vidika uporabnika sorazmerno redko opozarja 

Macurjeva. Večinoma opravijo evalvacije te vrste zunanje raziskovalne inštitucije in manjkrat 

same zdravstvene organizacije. Slednje izvajajo anketiranje premalo dosledno s premalo 

izdelanimi vprašalniki, neizdelanimi metodami in slabo definiranim predmetom raziskovanja, 

kar običajno ne zagotavlja realnih rezultatov. Ista avtorica povzema, da sta poleg vprašalnikov 

o zadovoljstvu in mnenj uporabnikov tudi raziskovalni metodi za evalvacijo kvalitete dela v 

zdravstvu -SERVQUAL in QUOTE premalokrat uporabljeni tako v Sloveniji, kot tudi v svetu 

(Macur, 2000). Na osnovi pregledane literature menimo, da se opisana situacija do danes ni 

bistveno spremenila. 

 

8.7 Pregled opravljenih raziskav o kvaliteti in zadovoljstvu uporabnikov z 

zdravstvenimi oziroma zobozdravstvenimi storitvami v Sloveniji 

 

V Sloveniji je tematika o vplivih na zadovoljstvo pacientov v medicini in v zdravstvu že 

precej dobro raziskana, medtem ko ostaja področje zobozdravstva sorazmerno skromno 

obdelano in precej na obrobju družbeno-medicinskih raziskav. Večina avtorjev, ki se je 

lotevala študij o vplivih na zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev je področje 

zobozdravstva obdelala zgolj v kontekstu širših splošno medicinskih raziskav ali pa se ga 

sploh ni lotila. Tako ugotavljamo, da sta tema in področje nemedicinskih in nebioloških, 

temveč pretežno družbenih in socioloških faktorjev na zadovoljstvo pacientov z 

zobozdravstvenimi storitvami za slovensko družbo sorazmerno malo raziskana. 
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Številni slovenski avtorji, ki so se v svojih raziskavah ukvarjali z dejavniki in vplivi odnosa 

med zdravnikom in pacientom (Kersnik 1995; Švab 1995; Drinovec 1998; Macur 2000; 

Goričan 2009): praktično enotno ugotavljajo, da je zadovoljstvo bolnikov njihovo izraženo 

dojemanje lastne izkušnje z zdravstveno oskrbo, s posameznim postopkom, posameznim 

izvajalcem, zdravstveno ustanovo v celoti ali njenim delom in s sistemom zdravstvenega 

varstva. 

Kersnik, Bossman in Švab so iskali vodilne razloge bolnikov pri izbiri osebnega zdravnika 

družinske medicine. Tako poročajo, da je zadovoljstvo bolnikov, ki se izraža v izbiri osebnega 

zdravnika, več dimenzionalna bolnikova ocena. V študiji poglobljeno opisujejo zdravnikovo 

delo, predvsem njegovo sporazumevanje in odnos do bolnika, sporočanje informacij bolniku, 

skrb za bolnikovo zdravstveno stanje, prizadevanje za čim hitrejše izboljšanje stanja in 

prijaznost osebja. Najpogosteje so v analizo razlik v zadovoljstvu z zdravstvom vključene 

biološke in socialne lastnosti bolnikov: spol, starost, izobrazba in okolje, kjer prebivajo. K 

stopnji zadovoljstva pacientov z zdravnikom družinske medicine te lastnosti prispevajo 

neposredno in posredno z razlikami v zdravstvenem stanju in s slogom iskanja zdravstvene 

pomoči (Kersnik, 1998). 

V svoji doktorski disertaciji je Kersnik (2001) zelo poglobljeno raziskoval zadovoljstvo 

bolnikov z delom zdravnika družinske medicine v Sloveniji. S pomočjo EUROPEP10 

raziskave, ki je temeljila na mednarodnem vprašalniku in je po istem raziskovalnem protokolu 

zajela bolnike 16 evropskih držav je Kersnik ugotovil, da so slovenski bolniki v povprečju 

zadovoljni z delom zdravnika družinske medicine, da je skupna ocena zadovoljstva 

slovenskih bolnikov z zdravnikom družinske medicine visoka ter poudaril, da se le-to sklada z 

ugotovitvami raziskovalcev v drugih evropskih deželah, ki so prav tako našli visoko stopnjo 

zadovoljstva bolnikov z delom zdravnika družinske medicine. Nadalje je ugotovil, da so 

starejši bolniki bolj zadovoljni z zdravnikovim delom in s samo organizacijo dela v ambulanti 

kot mlajši bolniki. Ugotovil je tudi, da razlike v skupnem zadovoljstvu moških in žensk niso 

statistično značilne; moški anketiranci so bili nekoliko bolj zadovoljni z organizacijo dela. 

Vplive kakovosti zdravstvenih storitev na zadovoljstvo uporabnikov sta iz vidika izvajalcev 

proučevala tudi Fras in Pajntar (2002). Postopke zagotavljanja in upravljanja kakovosti 

zdravstvenega varstva sta opredelila kot osnovo zagotavljanja, izboljševanja zdravstvene 

                                                 
10 EUROPEP vprašalnik o zadovoljstvu bolnikov je večdimenzionalni instrument, ki vsebuje 23 trditev 
o posameznih vidikih dela zdravnika družinske medicine. Nastal je kot angleška različica, hkrati 
preveden v 13 evropskih jezikov. Dr. Janko Kersnik je leta 2001 pripravil in izvedel anketo ter 
ugotovitve prikazal v svoji doktorski disertaciji z naslovom: Zadovoljstvo bolnikov z zdravnikom 
družinske medicine. 
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oskrbe v splošnem pomenu besede. Pod tem pojmom razumeta predvsem izogibanje izvajanju 

nepotrebnim in zastarelim postopkom obravnave in nepotrebnim stroškom, zmanjševanje 

neželenih razlik v kakovosti zdravstvenih storitev in udejanjanje sistematično oblikovanih 

pripomočkov za sprejemanje odločitev v vsakdanji klinični praksi, spodbujanje oskrbe, katere 

postopki so znanstveno utemeljeni, ekonomsko upravičeni in upoštevajo želje in potrebe 

bolnikov ter informiranje širše javnosti (bolnikov, zdravstvenih strokovnjakov, strokovnjakov 

s področja zavarovalništva, upravljavcev itd.) o potrebnih in običajnih postopkih v stanjih 

ogroženega zdravja in očitni bolezni. 

Tako poročata, da smo tudi v Sloveniji, v zadnjem desetletju, postopoma v okviru projekta 

»Razvoj upravljanja sistema zdravstvenega varstva«, pričeli z izvajanjem dejavnosti za 

postopno uvedbo sistematičnega spremljanja, ocenjevanja in izboljševanja kakovosti 

zdravstvenega varstva. Vzpostavlja se trajni in metodološko ustrezen sistem oblikovanja in 

udejanjanja smernic klinične prakse, temelječih na dokazih. Procesi oblikovanja, uvedbe, 

uporabe ter obdobnega pregledovanja, dopolnjevanja, posodabljanja ali popravkov smernic 

predstavljajo krogotok medsebojno odvisnih in povezanih, komplementarnih aktivnosti za 

prenos raziskovalnih spoznanj v klinično prakso, vzpostavitev in spremljanje standardov 

obravnave in krepitev klinične odličnosti. Ta na nacionalni ravni predstavlja izpolnitev enega 

ključnih izhodiščnih pogojev za izbiro veljavnih, uporabnih, učinkovitih in zanesljivih 

kazalcev kakovosti zdravstvene oskrbe. Pomembno dejstvo je, da pri omenjenem projektu, 

proces se je pričel uvajati v okviru projekta »Razvoj upravljanja sistema zdravstvenega 

varstva«, sodelujejo vsi ključni partnerji s področja zdravstva v Sloveniji. Ob tem so smernice 

klinične prakse opredeljene kot sistematično oblikovana stališča za pomoč pri odločanju in 

ukrepanju za ustrezne postopke zdravstvene oskrbe (preventiva, diagnostika, zdravljenje in 

rehabilitacija) pri posameznih zdravstvenih problemih v določenih kliničnih okoliščinah.  

Podobno opredeljujeta iz vidika izvajalcev kakovost v medicini tudi Kersnik in Šorli (1997), 

ki pojem kakovosti v zdravstvu razume kot uporabo učinkovitih postopkov zdravstvene 

oskrbe pri bolnikih v danih razmerah na učinkovit način. 

 

Macur (2000) ugotavlja, da kakovost najbolj določa iz vidika uporabnikov, neposreden odnos 

med zdravnikom in uporabnikom zdravstvenih storitev. Na drugem mestu po pomembnosti 

določanja kakovosti zdravstvenih storitev se nahajajo vsi drugi zaposleni v zdravstvu. Na 

tretje mesto pa se uvrščajo čakanje, opremljenost ordinacije, preprečevanje stika med bolnimi 

in zdravimi pacienti. 

Doseči skupno strategijo uporabnikov, izvajalcev, upravljavcev in plačnikov, vzpostaviti 
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merila in nadzore, dobivati kakovostnih informacij ter ustrezne odločitve (glede na sedanje 

nepopolne in dvomljive / razpoložljive dokaze) so prioritete, ki sodijo v domeno strategije 

kakovosti. Le-ta mora vzpostaviti povezavo med ocenjevanjem medicinskih tehnologij in na 

dokazih temelječo medicino, če želi biti učinkovita, ugotavljata Premik (1995) in Šifrer 

(1996). Šifrer tudi meni, da pomeni zagotavljanje kakovosti v zdravstvu ugotavljati težave, 

določati cilje zdravstvene oskrbe, prepoznati posamezne parametre oskrbe, oblikovati 

postopke in procese za doseganje teh ciljev ter se odzvati na rezultate teh prizadevanj. Meni, 

da sestoji proces zagotavljanja kakovosti storitev v zdravstvu iz treh komponent: strukture 

sistema, procesov in izidov zdravstvene dejavnosti. Strukturo predstavljajo kadri, finance in 

tehnologija, procese diagnostični in terapevtski postopki, izide pa fizično stanje, obolevnost in 

umrljivost bolnikov po uporabi struktur in procesov. Da kakovost v zdravstvu ni sama sebi 

namen, razlagata Fras in Pajntar (2002). Trdita, da kakovost v zdravstvu pomeni predvsem 

tisto, kar kot dobro na eni strani občuti zdravstveni delavec (zdravnik, medicinska sestra) in 

na drugi strani uporabnik zdravstvenih storitev (bolnik, plačnik). 

Kakovost zdravstvenega varstva Pajntar, Kobal in Medvešček, (1998) opisujejo kot stopnjo 

ali oceno odličnosti.  

Vplive dela zdravstvenega osebja na zadovoljstvo uporabnikov je v magistrski nalogi 

proučevala Goričan (2009). Ugotavljala je, kateri izmed proučevanih dejavnikov v največji 

meri vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev: komunikacija in odnos 

zdravnikov, komunikacija in odnos medicinskih sester, sistem naročanja kot organizacijska 

oblika dela, ter posledično čas čakanja. Ugotovila je, da na zadovoljstvo uporabnikov 

zdravstvenih storitev najbolj vplivajo odnos in komunikacija zdravnikov ter sistem naročanja 

kot organizacijska oblika dela. Relativno najšibkejši vpliv pa imajo odnos in komunikacija 

medicinskih sester ter čas čakanja. O tesni pozitivni korelaciji med zadovoljstvom 

uporabnikov in kakovostjo zdravstvenih storitev poročajo tudi Macur (2000), Fras in Pajntar 

(2002), Vidovič (1998) in Švab (1997).  

Z vplivi komunikacije na kvaliteto zdravstvenih storitev, so se ukvarjali mnogi avtorji (Premik 

1984; Kersnik 1995; Švab 1997; Trček 1994; Macur 2000; Latković 2002; Ule 2003; Goričan 

2009). Praktično vsi avtorji enotno ugotavljajo, da je zdravnik, ki je usposobljen komunikator. 

pri svojem poklicnem delu bolj uspešen. Dobra komunikacija je steber celotne terapije; na 

osnovi strokovno vodenega intervjuja je temelj diagnoze in prognoze ter je velikega pomena 

za učinkovito obravnavo bolnika. Bolniki bolj zaupajo zdravniku in bolje sodelujejo pri 

samem zdravljenju (visoka uspešnost zdravljenja), lažje izrazijo svoje psihične napetosti in se 

vedejo manj problematično. Poleg tega so jim obiski pri zdravniku v večje zadovoljstvo, bolj 
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cenijo strokovnost, pri sprejemu v bolnišnico niso odvisni in brez moči, ne menjajo hitro 

svojega zdravnika, so manj zaprti, se manjkrat poslužujejo nepreverjenih metod zdravljenja, 

so bolj optimistični in kažejo več življenjske volje (Latković, 2002). 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije je v sodelovanju s Svetovno zdravstveno 

organizacijo v letu 2003/2004 izvedel mednarodno raziskavo imenovano Svetovna 

zdravstvena raziskava s katero so pridobili empirične podatke o zdravstvenem stanju 

uporabnikov zdravstvenih storitev. V raziskavi je sodelovalo večje število držav, cilj pa je bil 

pridobiti čim več podatkov o zdravju ljudi, o njihovih izkušnjah v zvezi z zagotavljanjem 

zdravstvene pomoči in o zadovoljstvu s kakovostjo opravljenih zdravstvenih storitev. V 

rezultatih je bilo ugotovljeno, da so vprašani izražali na splošno precejšnje zadovoljstvo z 

zdravstvenimi storitvami, da so najbolje ocenili spoštovanje njihovega dostojanstva in 

zasebnosti ter najslabše čakalni čas. Demografski dejavniki niso imeli vpliva na zadovoljstvo, 

medtem pa je bilo slabše zdravstveno stanje in nagnjenost anketiranih k depresiji povezano z 

manjšim zadovoljstvom z zdravstvenimi storitvami (IVZ, 2003-2004).  

Zanimivi so tudi izsledki slovenskih javnomnenjskih raziskav (SJM), ki testirajo mnenja in 

stališča prebivalstva o zdravju in zdravstvu v Sloveniji. Tovrstna raziskava opravljena leta 

2001 je skušala zaznati zlasti morebitne razlike med storitvami zasebnega in javnega 

zdravstva, ki naj bi jih ljudje opažali. V raziskavo je bilo zajetih 1110 oseb. Ocene 

zdravstvenih služb so temeljile bodisi na osebnih izkušnjah bodisi na stališčih, oblikovanih na 

podlagi posredovanih izkustev (prijatelji, sodelavci, mediji). Rezultati izvedene ankete so 

pomemben kazalec zlasti zaradi prikaza razlik v kakovosti izvajanja zdravstvenih storitev med 

javnim ter zasebnim zdravstvenim sektorjem, ki jih zaznavajo uporabniki teh storitev. 

Pri oceni o zadovoljstvu z zdravstveno službo kot celoto so se anketiranci razdelili na tretjine, 

kjer je bila približno tretjina anketirancev z njo zadovoljna, dobra tretjina ni ne zadovoljna ne 

nezadovoljna, tretjina pa je nezadovoljna. 

V sklopu obiskov zdravstvenih ustanov so anketiranci kot slabo označili privilegije nekaterih 

pacientov, pretirano administriranje, slabo organizacijo dela, neprijazen odnos osebja, slabo 

kakovost storitev ter neustreznost prostorov, v katerih se izvaja zdravstvena dejavnost. 

Večina anketirancev je bila v omenjeni raziskavi mnenja, da je zdravnik vreden njihovega 

zaupanja. Ob tem je bila zgolj desetina anketirancev nasprotnega mnenja. 

Pri primerjavi ocene zadovoljstvo s storitvijo zasebnega zdravnika v primerjavi s storitvijo 

javne zdravstvene ustanove sta dve tretjini anketirancev ocenili zasebno prakso kot boljšo, 

tretjina anketirancev pa ni zaznala nobene razlike. Leta 2001 je le slaba tretjina anketirancev 
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obiskala zasebnega zdravnika, od tega večina zobozdravnika, malo manj specialista, najmanj 

pa jih je obiskovalo splošnega zdravnika. 

Ker zasebne zdravnike obiskujejo predvsem premožnejši sloji ljudi, ki koristijo usluge v 

sklopu nadstandardnih storitev, kjer so tudi čakalne dobe krajše, je omenjeni rezultat 

pričakovan. Zagotovo igra pri tem pomembno vlogo tudi psihološki učinek potrjevanja svoje 

odločitve za zasebnega zdravnika, saj jo želi uporabnik oceniti kot smiselno. 

Raven zdravstvenih storitev se je po mnenju tretjine anketirancev z uvajanjem zasebne 

zdravniške prakse zvišala, primerljiv delež anketirancev je bil mnenja, da se ni spremenila, 

desetina pa je menila, da se je poslabšala. Ob tem je zasebne zdravnike obiskovala le tretjina 

vprašanih.  

V primerjavi z rezultati podobne ankete opravljene v letu 1994 ugotovimo, da je ocena s 

storitvami zasebnih zdravnikov precej konstantna. Ob tem sta dve tretjini bolj zadovoljni z 

zasebniki v primerjavi z javno zdravstveno službo, tretjina pa je enako dobro ocenila oba 

zdravstvena sektorja. Leta 1994 je zgolj desetina anketirancev obiskovala zasebnega 

zdravnika, ob tem pa je kar polovica anketirancev menila, da bo uvedba zasebne prakse 

pomembno izboljšala celotno raven zdravstvenih uslug. (Toš in Malnar, 2002). 

Rezultati ankete so pokazali, nudijo zasebni izvajalci uporabnikom višjo raven zdravstvenih 

storitev v primerjavi z javnimi izvajalci zdravstvenih storitev. Nezanemarljiv pa je podatek, 

da se z večjim številom uporabnikov zdravstvenih storitev pri zasebnikih povečuje tudi 

odstotek anketirancev, ki meni, da uvedba zasebne zdravniške prakse ne vpliva na dvig 

kakovosti zdravstvenih storitev pri javnih izvajalcih zdravstvenih storitev. 

Najobsežnejša raziskava o vplivih privatizacije na kakovost zdravstvenih storitev v Sloveniji, 

ki hkrati tudi obravnava tudi področje zobozdravstva je bila izvedena v doktorski disertaciji 

“Vpliv privatizacije na kakovost zdravstvene storitve” (Macur, 2000). V njej se avtorica 

poglobljeno ukvarja z analizo kakovosti storitev, preverja vpliv zdravnikovega odnosa z 

uporabnikom na oceno kakovosti zdravstvene storitve in dokazuje, da je privatizacija 

pomembno dvignila raven kakovosti zdravstvenih storitev pri vseh treh tipih izvajalcev 

zdravstvenih storitev. Nadalje ugotavlja, da je kakovost zdravstvenih storitev najvišja v 

zasebnem zdravstvenem sektorju. Podobno temo, ki se dotika zobozdravstva je avtorica 

predstavila tudi v istoimenskem članku kjer analizira vplive privatizacije na kvaliteto storitev 

na primarni ravni (Macur, 1999). V izvedeni raziskavi je primerjala vpliv statusa izvajalca 

zdravstvenih storitev na področju splošne medicine in na področju zobozdravstva in 

ugotavljala napredek v kakovosti zdravstvenih storitev in uporabnikovi oceni le te v 

primerjavi s samim začetkom privatizacije. Nadalje sta področje zobozdravstva v raziskavi 
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Evalvacija privatizacije zdravstva z vidika uporabnika analizirali tudi Macur in Černič-Istenič 

(1999). V njej sta primerjali in analizirali izkušnje uporabnikov zdravstvenega sistema in 

njihovo zadovoljstvo v sklopu treh statusov izvajalcev zdravstvene oskrbe (javnega, javnega s 

koncesijo in čistega samoplačnika). 

Na področju zobozdravstvene dejavnosti moramo omeniti raziskavo o perspektivah 

slovenskih zobozdravnikov do leta 2010, ki je potekala v dveh fazah z namenom ugotoviti 

stališča prebivalstva do oralnega zdravja in zobozdravstvene dejavnosti (Farčnik in drugi, 

2003). Avtorji so želeli odkriti raven zobozdravstvene osveščenosti in odnos odraslih 

prebivalcev Slovenije do lastnega oralnega zdravja ter podrobneje proučiti njihova stališča do 

zobozdravstvenega varstva. Raziskava je bila opravljena na vzorcu 823 prebivalcev republike 

Slovenije, rezultati pa so pokazali, da sta dve tretjini odraslih anketirancev zadovoljni s 

svojimi zobmi (moški so bili statistično značilno bolj zadovoljni kot ženske). Raziskava je 

dala pomemben podatek, da anketiranci na lestvici razvrstitve elementov zobozdravstvene 

oskrbe najvišje vrednotijo strokovno opravljeno zobozdravstveno storitev. Hkrati so 

anketiranci izrazili tudi obstoj pomembnih razlik v delu in v samem odnosu do pacientov med 

zasebniki in zobozdravniki v javnih zavodih –v korist zasebnikov- ne glede na spol, starost 

izobrazbo, dohodek in zdravstveno regijo anketirancev. 

Sicer pa na osnovi pregleda dosedanjih proučevanj zadovoljstva pacientov z 

zobozdravstvenimi storitvami ugotavljamo, da so se avtorji doslej precej obrobno lotevali 

raziskav o vplivu rezultata zdravljenja, kot tudi raziskav o vplivu samega dejanskega oralnega 

zdravja in stanja v ustni votlini na kvaliteto storitev oz. na zadovoljstvo uporabnikov v 

zobozdravstvu. Iz raziskav tujih avtorjev (Stahlnacke in drugi, 2007), je namreč razvidno, da 

na mnenje pacientov o kakovosti zobozdravstvenih storitev vpliva več faktorjev, med njimi 

tudi taki, ki niso neposredno povezani s samimi zobozdravstvenimi ordinacijami, 

zobozdravnikovo osebnostjo ter njegovim načinom komunikacije (kot je npr. slabo stanje 

ustne votline, ki vpliva na slabše mnenje o zobozdravstveni oskrbi), vendar pa moramo biti 

pri sprejemanju takih ocenah pazljivi. 

Nadalje na podlagi pregledane literature ugotavljamo, da doslej narejene analize na temo 

zadovoljstva pacientov v zobozdravstvu še niso bile izvedene z mednarodnimi, 

standardiziranimi - primerljivimi testi, ki v tujini služijo kot podlaga za relevantno merilo 

ugotavljanja in primerjanja stopnje zadovoljstva uporabnikov zobozdravstvenih storitev. Le te 

namreč omogočajo direktno primerjavo med različnimi državami in med različnimi sistemi 

zdravstvenega varstva. Ker v slovenskem prostoru doslej še niso bile opravljene takšne 
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analize, nimamo direktne primerjave zadovoljstva uporabnikov zobozdravstvenih storitev z 

izsledki študij in raziskav, opravljenih v drugih državah po svetu. 

 

8.8 Kakovost zdravstvenih storitev v očeh pacientov 

 

Zagotovo sodijo potrebe po zdravstveni pomoči med osnovne življenjske pravice, ki morajo 

biti zagotovljene vsem bolnim in pomoči potrebnim (WHO, 1992). Zdravstvene potrebe 

sodijo večinoma med nepredvidljive, neželene in nepričakovane potrebe, h katerim se ljudje 

običajno zatekajo v primerih bolezni, bolečin, onemoglosti in strahu. Iskanje zdravstvene 

pomoči je tako vezano na nujna stanja, ki vzbujajo nelagodje že sama po sebi. Ob koriščenju 

zdravstvenih uslug postanejo bolniki aktivni udeleženci sistema zdravstvenega varstva, 

zdravstvene ustanove pa si morajo prizadevati, da postanejo bolniki tudi osnovni, glavni in 

osrednji cilj njihovega delovanja (Kavčič 1994, str. 212-263). Zdravstvena in zobozdravstvena 

dejavnost ne smeta biti sami sebi namen, temveč je njuno delovanje v službi bolnikov oz. 

pacientov. Tako je mnenje bolnikov o delovanju zdravstvene in zobozdravstvene službe 

izredno pomembno. Nadvse pomembno pa je tudi mnenje bolnikov in pacientov o samem 

delu zdravnikov in zobozdravnikov, kot nosilcih opisane dejavnosti. 

Za uporabnike zdravstvenih storitev pomeni kakovost samo kvaliteto življenja v kontekstu 

česar pričakujejo ozdravitev, izboljšanje zdravstvenega stanja, kvaliteten odnos in 

komunikacijo z zdravnikom ter drugim zdravstvenim osebjem, ustrezne čakalne dobe, 

razumljivost postopkov zdravljenja in pripravljenost zdravstvenega osebja pomagati. 

Nasprotno pa zdravniki tolmačijo kakovosti predvsem iz vidika tehnične obravnave, ki sloni 

na uporabi vsega trenutno dostopnega medicinskega znanja in tehnologije.  

Vsemu navkljub pa so uporabniki zdravstvenih storitev edini, ki lahko neposredno ocenjujejo 

in merijo kakovost zdravstvenih storitev, saj le te rezultirajo v spremembah stanj na njih 

samih. Za doseganje ustrezne kakovosti zdravstvenega sistema, je nujno potrebno pridobiti 

mnenja pacientov in bolnikov o njihovem zadovoljstvu oz. o kakovosti dobljenih zdravstvenih 

storitev in oskrbe (Kersnik 1998, str. 308). 

Kot smo že omenili, lahko ocene o ustreznosti zdravstvenih storitev dobimo od uporabnikov 

bodisi na osnovi spraševanj ali konsultacije, s katero dobimo vpogled v zaznavo določenih 

storitev oz. odnosa sodelujočih v procesu zdravljenja v očeh uporabnikov. Drugi način pa je 

evalvacija, katera za razliko od konsultacije, ki sprašuje uporabnike o stališčih do 

specifičnega fenomena oz. storitve ne sloni na uporabi kvalitativnih metod. Ob tem naj 

poudarimo, da obsega evalvacija vse vste metod družboslovnega raziskovanja in je pojem, ki 
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pomeni vsakršno vrednotenje (ukrepov, politik ipd). Med prvimi raziskavami na področju 

zdravstva so bile evalvacije, ki so temeljile na osnovi merjenja zadovoljstva uporabnikov.  

Doslej so bili uporabniki zdravstvenih storitev obravnavani predvsem kot pacienti z 

zdravstvenimi potrebami. Danes pa se uporabnike zdravstvenih storitev vedno bolj obravnava 

kot potrošnike, ki imajo veliko možnostmi izbiranja. Poleg tega postajajo uporabniki vse 

aktivnejši del zdravstvenih storitev. Vključeni so v same procese delovanja, katere brez njih 

praktično ni več mogoče opraviti. Sodelovanje in neposredna navzočnost v procesih 

zdravljenja daje uporabnikom zdravstvenih storitev tudi možnosti za neposredne ocene 

zdravstvene oskrbe in osebja, četudi nimajo ustrezne zdravstvene izobrazbe in tudi ne 

medicinskega znanja. Ugotovljeno je, da uporabniki zdravstvenih storitev lahko zelo korektno 

ocenijo organizacijo dela, opremljenost zdravstvenih prostorov, čas čakanja na obravnavo v 

čakalnici, razmere v zdravstvenem zavodu, lastna doživetja ipd., katere kasneje strnejo v 

oceno o zadovoljstvu oz. nezadovoljstvu z zdravstveno oskrbo (Česen 2003, str. 29). 

Vloga in položaj bolnikov sta specifična in vloge uporabnikov zdravstvenih storitev nikakor 

ne moremo primerjati z vlogo uporabnikov tržnih storitev, čeprav sta prepogosto želja in 

namen delovanja zdravstvene politike vplesti v zdravstveni sistem tržna načela in tako 

vplivati na konkurenčnost med zdravstvenimi ustanovami in med izvajalci zdravstvenih 

storitev. Na ta način se želi na enostaven način dvigniti nivo storitev in izboljšati kakovost. 

Tudi zato daje zdravstvena politika pacientom možnost prostovoljne izbire zdravstvene 

ustanove in izvajalca zdravstvenih storitev, s tem pa imajo bolj kakovostni izvajalci 

posledično večje število pacientov, boljši sloves in nenazadnje boljše tržne možnosti (Česen 

1994, str. 1-57). 

V današnjem času postaja kvalitetna zdravstvena oskrba in ustrezen odnos med zdravnikom 

oz. zobozdravnikom in pacientom prioriteta in nuja za zadovoljstvo pacientov. Naenkrat je 

zadovoljen pacient glavno vodilo in cilj, saj je le takšen pacient bistveno bolj kooperativen, 

bolj vodljiv, rednejše prihaja na preglede, uspešneje sodeluje z zdravnikom, medicinske 

predloge pa sprejema lažje (Wensing v Kersnik 2001), kar ima za posledico boljše duševno in 

telesno zdravje (Guldvog v Kersnik 2001). 

V zaključek lahko strnemo, da mora biti pozornost zdravstvenega osebja poleg ohranjanja in 

zagotavljanja kakovostne strokovne obravnave usmerjena tudi na zadovoljiv odnos s 

pacientom. Zdravniška poklicna uspešnost prvenstveno izhaja iz medčloveških odnosov. 

Znano je reklo: I don't care how much you know, until I know, how much you care! Kar bi v 

prevodu zvenelo: dokler vem, da mi posvečaš skrb, me ne skrbi koliko pravzaprav veš. 
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8.8.1 Pomen bolnikovega mnenja 

 
O različnih pogledih, ki jih imajo izvajalci zdravstvenih storitev ter pacienti na kvaliteto 

postopkov zdravljenja in izidov zdravstvene oskrbe, smo že pisali. Prav tako smo že omenjali 

v poglavju 8.5 in 8.8, da bolniki običajno ocenjujejo druge vidike kakovosti kot zdravniki ter 

drugi zaposleni v zdravstvu. Vidiki, pogledi in mnenja uporabnikov zdravstvenih oz. 

zobozdravstvenih storitev, so zato nujni in nepogrešljivi v zagotavljanju sistema kakovosti 

določene zdravstvene ustanove (Kavčič 1994, str. 212-263). 

Vendar pa uporabniki zdravstvenih storitev ravnajo ob nezadovoljstvu z neko specifično 

storitvijo bistveno drugače, kot bi bilo njihovo ravnanje ob stiku z drugimi vrstami storitev. 

Zaradi pomanjkljivega strokovnega, medicinskega znanja so manj suvereni pri izražanju 

svojega mnenja, hkrati pa je njihovo vrednotenje zdravstvenih storitev težavno (Delbanco in 

drugi 1995, str. 231-252). 

Dodaten dejavnik, ki zagotovo vpliva na drugačne pritožbene reakcije uporabnikov 

zdravstvenih storitev je tudi v viru financiranja, saj so zdravstvene storitve pogosto v celoti ali 

pa v velikem deležu financirane iz naslova zdravstvenega zavarovanja. Ker pacienti tako 

večinoma niso aktivno udeleženi pri plačilu, so tudi njihova ravnanje ob nezadovoljstvu z 

zdravstvenimi storitvami precej drugačna kot pri tržnih storitvah. Vsemu navkljub pa vendarle 

postajajo zahteve uporabnikov zdravstvenih storitev po večji vlogi v samem procesu 

zdravljenja vedno glasnejše. Predvsem se porajajo njihove težnje po večjem soodločanju o 

načinih in vrstah zdravljenja, zaradi dvomov in izgubljanja zaupanja v superiornost 

profesionalnih avtoritet. Tako se vloga odločanja med profesionalci in uporabniki močno 

spreminja v prid uporabnikom. V zdravstvu se s tem vse bolj uveljavljajo demokratična 

načela, ki izrinjajo doslej zakoreninjeno strokovno prevlado odločanja (Macur, 2000). 

Mnenja pacientov so v zdravstvu nujna saj so pomemben kazalec za odkrivanje težav in 

napak v zdravstveni oskrbi. Na njihovi osnovi je moč zgraditi bolj kakovostne, prijaznejše, 

ustreznejše in bolj zadovoljive zdravstvene storitve. Z analizo mnenj uporabnikov se lahko 

izboljša načrtovanje zdravstvenega delovanja, odpravijo pa se tudi napake in škodljivosti v 

samem sistemu dela posamezne zdravstvene organizacije.  

Za pridobitev natančnih pogledov, želja pripomb in mnenj o zdravstvenih storitvah je 

potrebno uporabnike povabiti in vključiti k sodelovanju. Na osnovi zastavljenih vprašanj 

pacientom dobimo pomembne podatke, katere je potrebno sistematično zbrati in jih 

analizirati. Kadar zbiramo podatke in posameznike sprašujemo o njihovem mnenju, 

potrebujemo strukturirane vprašalnike. Na ta način zbrani in analizirani podatki predstavljajo 
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zadovoljstvo bolnikov. Pacienti pa lahko izrazijo tudi sami, spontano določene pobude, 

predloge, pritožbe ali pa pohvale (Kersnik 1998, str. 24). Tako lahko predvsem na osnovi 

njihovih mnenj načrtujemo ustrezne spremembe in izboljšave. Velikega pomena je tudi 

vključevanje pacientov in upoštevanje njihovega mnenja že med samo oskrbo, saj na ta način 

pomembno vplivajo na sodelovanje pri zdravljenju, kar pripomore k boljšim rezultatom 

zdravljenja. Hkrati se s tem pomembno poveča tudi zadovoljstvo uporabnikov, kar pomeni 

boljši družbeni izid, zmanjša pa se nepotrebna uporaba zdravstvene in zobozdravstvene službe 

(Kersnik, 2001). 

 

8.8.2 Vključevanje pacientov v zdravstveno oskrbo 

 

Pod pojmom zdravstvena oskrba razumemo niz ukrepov, posegov, postopkov in odnosov, s 

katerimi se spoprijemata in soočata na eni strani uporabnik zdravstvenih storitev -pacient oz. 

bolnik in na drugi strani izvajalec medicinskih storitev - zdravnik, zobozdravnik in drugi 

zaposleni v zdravstvu. Namen njihovega delovanja je doseči čim boljše zdravstveno stanje in 

čim boljši izid zdravljenja za pacienta, ki vstopa v proces zdravljenja (Lokar, 1995). 

Kot smo že podrobneje opredelili v poglavju 5, je zdravstvena dejavnost opredeljena in 

definirana z dejavnostmi, ki omogočajo preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in spremljanje 

zdravstvenih težav posameznih bolnikov ali skupin bolnikov z namenom, doseči čim večjo 

korist zanje in za družbo (Grol v Kersnik 2001). Zdravstveni ukrepi pa morajo biti naravnani 

v smer, ki prinaša večje koristi od možnih škodljivosti, ki jih prinaša zdravstvena oskrba 

(Lokar, 1995). 

Vloga vključevanja bolnikov v sistem zdravstvene in zobozdravstvene oskrbe, postaja 

praktično povsod po svetu, čedalje večja in pomembnejša. Zdravstvene politike v številnih 

državah skušajo bolnike aktivno vključevati v načrtovanje, so-izvajanje in ocenjevanje 

zdravstvene oskrbe. Načini vključevanja pacientov v oskrbo lahko potekajo bodisi :v naprej, 

med oskrbo in po oskrbi (Kersnik, 2001): 

 

 

9. KOMUNIKACIJA IN NJEN POMEN V MEDICINI 

9.1 Kaj je komunikacija? 

 

Znameniti psihoanalitik, zdravnik nevrolog in psiholog Sigmund Freud je zapisal: 
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»Pri analitičnem zdravljenju se ne dogaja nič drugega, kot da zdravnik in tisti, ki ga zdravnik 

analizira, izmenjavata besede. Besede so bile sprva čarovnija in beseda je še danes ohranila 

veliko svoje stare čarovne moči. Z besedami lahko človek svojega bližnjega osreči ali pa ga 

požene v obup. Besede izzivajo afekte in so splošno znano sredstvo za naše medsebojno 

vplivanje…« (Freud v Šugman Bohinc 2003). 

Spričo hitrega ritma življenja, postajajo danes tudi odnosi med ljudmi, vse bolj zapleteni, 

vedno bolj površni, težavni in vse prepogosto tudi polni konfliktnih situacij. Zato je dobra 

komunikacija nujno potrebna za razvoj, vzdrževanje in ohranjanje uspešnih medosebnih 

odnosov. Tako predstavlja komunikacija osrednjo vlogo v življenju posameznikov. 

Komunikacija se nam zdi v vsakdanjem življenju tako samoumevna, da se njenega 

velikanskega pomena na emocionalnem, socialnem in storilnostnem polju sploh ne zavedamo. 

Pomena komunikacije se pogosto zavemo šele ob omejitvah oz. ob izgubi te sposobnosti. 

Zagotovo vsi ljudje nismo enako spretni pri komuniciranju. Te sposobnosti pa tudi vsi ljudje 

ne potrebujemo v enaki meri. Spretnost komunikacije je najbolj pomembna za tiste osebe ki 

delajo z ljudmi Večina težav in konfliktnih situacij je posledica slabe komunikacije ter 

slabega sporočanja. Njihovo reševanje pa je možno le s kvalitetnim pogovorom oz. z dobro 

komunikacijo (Novak, 2005). 

Komuniciranje omogoča ljudem sporazumevanje in sodelovanje ter jim hkrati daje možnosti 

za skupno življenje. Ob tem komuniciranje, kot temeljna oblika socialne interakcije, omogoča 

posameznikom navezovanje stikov z drugimi ljudmi (Splichal in Vreg 1986, str. 5). Da je 

naše komunikativno delovanje socialno govorimo vselej, kadar komuniciramo z drugimi 

ljudmi. Ob tem je naše komuniciranje zavestno, namensko in stremi k določenemu cilju. 

Ljudje ravno v interakciji skozi stike z drugimi ljudmi razvijamo svojo identiteto, zavest in 

nenazadnje človečnost. Po psihološki interpretaciji je osnovna in hkrati najbolj popolna oblika 

komuniciranja tista neposredna, ki teče med dvema sogovornikoma. Bistvo medosebne 

komunikacije je v tem, da je najbolj direktna ali neposredna, da se razvija skozi dialog in da 

sobesednik lahko vedno odgovori in se odzove na sporočilo. 

Pri analizah in preučevanjih komunikacije se je pomembno osredotočiti na pet vprašanj: kdo, 

kaj pove, po kakšnem kanalu, komu in s kakšnim učinkom (Lasswell v Splichal in Vreg 1986, 

str. 22). 

Vemo, da poteka komunikacija med ljudmi takrat, ko med njimi teče neprekinjen tok sporočil. 

Tako lahko definiramo komunikacijo kot »sestavni del socialne izmenjave med ljudmi oz. kot 

dvosmerni, s pravili urejen tok sporočil med osebami« (Ule in Kline 1996, str. 24-50). 
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Človeška komunikacija je lahko verbalna in poteka na simbolni ravni, pri čemer uporabljamo 

besedne in nebesedne simbole, lahko pa je komunikacija tudi neverbalna. Kot simbole se 

uporablja umetne znake, ki so združeni v posebne sisteme, od katerih je zagotovo jezik 

najobsežnejši in tudi najkompleksnejši sistem.  

S komunikacijo pomembno vplivamo na vedenje ljudi predvsem z vplivanjem na stališča 

sobesednika. Analitiki komunikacijskih procesov razlikujejo med več ravnmi komunikacije in 

sicer: znotrajosebna, medosebna in nadosebna komunikacija (Ule, 1996). 

V vsaki komunikaciji razlikujemo med vsebinskim in odnosnim vidikom. Semantično 

vsebino sporočila označuje vsebinski vidik in se nanaša na to kar sporočilo prinaša. 

Pragmatska vrednost sporočila pa je označena z odnosnim vidikom in določa “kako” razumeti 

odnos med oddajnikom in prejemnikom sporočila.  

Zagotovo je jezik najpomembnejše posredovalno sredstvo pri razvoju človekovih duševnih 

funkcij. Poznajo ga prav vse človeške kulture, je univerzalen in sodi med kulturne stvaritve 

človeka (Vygotski v Ule in Kline 1996, str. 37). 

 

9.2 Neverbalna komunikacija 

 

Poleg verbalne komunikacije, ki je za vzpostavljanje dobrih medosebnih odnosov odločujoča, 

je tudi njen del, ki ga imenujemo -neverbalna komunikacija izjemnega pomena. Razumeti 

govorico telesa je bila želja ljudi že v antičnih časih, a bolj sistematične analize govorice 

telesa so se začele šele v času Darwina, Wundta in Freuda. V teh prvih fazah so analitiki 

predvsem ugotavljali sporočilne vrednosti posameznih gibov in še zlasti odseve notranjih 

človeških procesov, ki jih le ti prinašajo (Kovačev 1997, str. 18). 

Do uveljavitve izraza »neverbalna komunikacija« je prišlo relativno pozno, termin pa sta v 

znanstveno terminologijo vnesla Ruesch in Kees (Kovačev 1997, str. 131). Izhaja iz 

neposrednih človeških reakcij, njeni znaki pa so manj kontrolirani in zato bolj pristni. 

Pogosteje je lahko bolj izrazna in deluje ostreje in bolj jasno kot verbalna komunikacija. 

Pogosto z neverbalno komunikacijo sporočamo okolici celo več, kot bi si morda sami želeli. 

V komunikacijskem procesu je neverbalna komunikacija kot začimba, ki bogati verbalno 

komunikacijo, katero sicer tvorijo in sestavljajo zgolj enolični zlogi in besede (Gabon 2006, 

str. 20). Znotraj neverbalne komunikacije razlikujemo med povsem nezavedno (fiziološko) 

reakcijo, ki nima namena sporočati, delno nezavedno reakcijo, ki ima namen oddati delno 

zavestno sporočilo in povsem zavestno vodeno reakcijo ali sporočilom (Mehrabrian v Ule in 

Kline 1996, str. 46). 
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Neverbalna komunikacija je sinteza telesne drže in gibov telesa, mimike, očesnega stika, 

govora z melodijo, hitrostjo, ritmom in,jakostjo glasu, smeha, kretenj rok, dotikov, in 

oblačenja (Brajša 1993, str. 31). Med vodilne kanale neverbalne komunikacije uvrščajo 

strokovnjaki: pogled in menjavo pogleda, ustrezno razdaljo med partnerjema, telesne dotike in 

para lingvistične znake (poudarke, ritem govora, višino glasu).  

Pravzaprav sodi v domeno neverbalne komunikacije vse, razen besed. Neredko se kot sinonim 

za neverbalno komunikacijo pojavlja tudi izraz govorica telesa, saj telo preko nezavednih, 

emocionalnih in psiholoških reakcij ustvarja gibe in izraze, ki predstavljajo simbole in 

pomene. Le ti pa omogočajo boljše razumevanje sobesednikov (Rutten Saris 1992, str. 159-

160). Vsakdo izmed nas ima svoj način oz. svoj slog govora, ki v osnovnih obrisih ponazarja 

našo osebnost (Birkenbihl 1999, str. 41). Včasih, lahko ob nepoznavanju jezika, z neverbalno 

komunikacijo celo sporočamo svoji okolici misli, občutja in namere (Thiele 1995, str. 47). 

Ker se na jezikovni eksplicitni ravni odvija le del naše komunikacije z drugimi ljudmi, 

ustvarjata šele verbalna in neverbalna komunikacija skupaj, pravi komunikacijski učinek. 

 

Neverbalna komunikacija v medicini 

Mimo pomena neverbalne komunikacije nikakor ne smemo na področju medicine in 

zdravstva, kjer imajo nezavedni telesni znaki zdravnika lahko včasih celo usoden pomen. 

Vemo namreč, da neverbalna sporočila vplivajo tudi na vsebinsko raven komunikacije, katero 

lahko spreminjajo, potrjujejo, dopolnjujejo in tudi širijo tehtnost izgovorjenega. Pogovor med 

zdravnikom in pacientom je zagotovo specifičen. Pacienti so običajno obremenjeni s svojimi 

boleznimi, strahom in bojaznimi pred neznanim potekom bolezni in pred neznanim izidom 

zdravljenja. Zato se v komunikaciji z zdravnikom, še bolj kot sicer v komunikaciji z drugimi 

ljudmi, nikoli ne odzivajo samo na zdravnikove besede. Poslušajo namreč tudi neizgovorjeno-

» med vrsticami«. Tako si neverbalne znake pacienti lahko razlagajo nepravilno, povsem po 

svoje in pripišejo določenim bolezenskim znakom bistveno večjo težo, kot jo ti dejansko 

imajo. Na ta način se njihova skrb za zdravje lahko poveča celo do nerazumnih meja. 

Ker je neverbalna govorica odraz naših čustev, namer in pričakovanj, kaže naša stališča do 

neizgovorjenega, ter vpliva na komunikacijski odziv in komunikacijski tok (Brajša 1993, str. 

33). Nebesedna komunikacija je univerzalna oblika človeškega govora, je odraz vsega o 

čemer se ljudje pogovarjamo in nemo sporoča okolici tudi tisto, kar bi ji morda želeli 

zamolčati. Prepoznavanje in obvladovanje neverbalne komunikacije je tudi v zobozdravstvu 

ogromnega pomena, pri čemer imata usta in roka najgloblji simbolični pomen (usta kot 

delovno mesto in roka kot delovno orodje). V zobozdravstvu se mora pacient zaradi narave 
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zobozdravniškega dela, ki je večinoma kirurški poseg, odpovedati vidni kontroli in besedni 

komunikaciji. Zato vzpostavi neverbalni kontakt z zobozdravnikom, ki še bolj intenzivno 

odseva nevidne zobozdravstvene posege (Premik in Matjan 1984, str. 177-181). 

 

9.3 Empatija 

 

Bistvo in osnova empatije je prepoznavanje in zaznavanje čustev drugih, četudi o njih ne 

govorijo. Za doseganje dobrih medosebnih odnosov nasploh in še zlasti dobrih odnosov v 

med zdravnikom in pacienti,je bistveni pogoj ravno sposobnost empatije.  

Pogosto ljudje o svojih čustvih in občutkih ne govorimo. Morda o njih ne govorimo radi, 

morda pa se o njih ne znamo pravilno besedno izraziti. Zelo intenzivno pa ljudje sporočamo 

okolici o svojih čustvih, občutkih in hotenjih z barvo glasu, izrazom na obrazu ali drugimi 

nebesednimi znaki.  

Ljudje, ki imajo sposobnost empatije so pozorni na čustvene namige sobesednikov, so 

rahločutni, razumejo in se vživijo v stališča drugega, znajo poslušati in predvsem znajo slišati. 

Tako prepoznavajo potrebe drugih in jim tudi pomagajo (Goleman 1995, str. 151-162). 

Empatija je še posebno odločujoča v zdravstvu, saj je prepoznavanje občutij drugih 

mnogokrat vitalnega pomena. Vsi tisti zdravniki in zobozdravniki, ki so spretnejši in 

sposobnejši v prepoznavanju čustev in so sposobni vživljanja v bolnike, so tudi uspešnejši pri 

njihovem zdravljenju. Velikega pomena za uspešno zdravljenje pacientov je zdravnikova 

zaznava morebitne zaskrbljenosti in nelagodnosti, ki jo občutijo in prestajajo bolniki (Židanik, 

2000). Z gotovostjo lahko trdimo, da je poleg same empatije izrednega pomena poslušanje 

pacienta. Vselej ko poslušamo aktivno, dejansko presežemo raven zgolj povedanega v 

odgovorih na vprašanja. 

Sposobnost pacienta razumeti v njegovi stiski in se vživeti vanj, pa je že tista sposobnost in 

vrlina, ki loči dobre od boljših zdravnikov. 

Odnos med bolnikom in zdravnikom je specifičen in poseben. Izgrajuje se postopno preko 

treh faz (Židanik, 2000): 

1) vzpostavitev odnosa – pomeni premostitev začetnih odporov do vstopa v terapevtski odnos, 

aktivno iskanje zdravnika ali dogovor za termin pri zdravniku, ki so ga bolniku priporočili 

prijatelji, znanci, sorodniki. 

2) faza vrednotenja terapevta je razvojni stadij in pomeni preverjanje odnosa, iskanje znakov, 

da se zdravnik zanima za bolnika. Pacient v tej fazi najprej v sebi na podlagi dosedanjih 

izkušenj, zatem pa še v razgovoru s prijatelji; primerja zdravnika z drugimi zdravniki. 
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3) faza uravnoteženja – pomeni tudi vzpostavitev medosebnega odnosa – zdravnik ustreza 

bolnikovim predstavam. Odnos med bolnikom in zdravnikom je ambivalenten. Pogosto je 

razpet med bolnikovo negotovostjo in zdravniško rutino, kar lahko privede do številnih 

komunikacijskih napak med njima (Ule 2003, str. 143). 

V medicini obstajajo trije modeli odnosov med zdravnikom in pacientom :  

paternalistični, pogodbeni in partnerski model (Wolf in Flis v Ule 2003, str. 219). O 

paternalističnem odnosu smo pisali že v sedmem poglavju, kjer smo opisovali kakovost 

storitev in vlogo uporabnika v njem. Tako naj povzamemo, da je v paternalističnem modelu 

odnosov med bolnikom in zdravnikom bolnik v pasivni, zdravnik pa v aktivni, dominantni 

vlogi. Zdravnik je v tem odnosu akter, ki ima zmožnosti, da lahko le on pomaga bolniku v 

zdravstveni stiski, zlasti v situacijah, ki bi utegnile huje ogroziti zdravje in življenje bolnika. 

V tem odnosu je za potek zdravljenja ključno in odločujoče neomajno zaupanje bolnika v 

zdravnika.  

Pogodbeni model odnosov se vzpostavi med zdravnikom in bolnikom takrat, ko bolnik kot 

uporabnik ali potrošnik išče določene medicinske storitve, zdravnik pa je v vlogi ponudnika le 

teh. Ti odnosi so značilni za zdravstvene ustanove, ki nudijo posebne diagnostične ali 

terapevtske storitve (rentgenska slikanja, laboratorijske preiskave, lepotna kirurgija). Ta 

pogodbeni odnos je običajno podvržen tržnim zakonitostim, kjer sta bolnik in zdravnik v 

enaki meri udeležena v pogodbeni odnos. Ob tem zdravnik odloča o medicinskih storitvah, ki 

si jih bolnik želi in ima v tem modelu zgolj strokovno odgovornost za svoje storitve. 

V partnerskem odnosu med bolnikom in zdravnikom pa sta bolnik in zdravnik enakopravna 

partnerja v procesu zdravljenja. Kot primer slednjega navajamo zlasti zdravljenje kroničnih 

bolezni. V tem odnosu je zdravnik izkušen strokovnjak, bolnik pa je njegov dejavni sodelavec 

v procesu zdravljenja. Aktivnost partnerskega odnosa med bolnikom in zdravnikom je v 

veliki meri odvisna od njune motiviranosti. Partnerski odnos lahko zdravnik razširi tudi na 

bolnikove svojce, z namenom da lahko tudi ti pomagajo bolniku v procesu zdravljenja. 

Partnerski odnos je zagotovo najzahtevnejši, saj terja največ volje in energije. Precej pogosto 

zdravniki uporabljajo mešanico modelov odnosov in sicer največkrat paternalistični in 

pogodbeni odnos. Ta dva odnosa sodita med manj zahtevne modele odnosov in terjata manjši 

vložek energije in komunikacijskega znanja. V sodobni medicinski praksi so omenjeni modeli 

funkcionalni, vendar pa se lahko odnos med zdravnikom in bolnikom sčasoma spreminja in 

prehaja iz enega modela odnosov v drug model (Ule 2003, str. 219-225). 
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Ker igra v procesu zdravljenja nadvse pomembno vlogo sodelovanje pacientov, ne smemo 

mimo dejstva, da le ti potrebujejo in tudi pričakujejo posebno in zelo pozorno 

sporazumevanje v času zdravljenja (Lunder 2003, str. 66). 

 

9.4 Pomen ustrezne komunikacije v medicini 

 

Za zdravljenje je pogovor izjemnega pomena. Tudi skozi zgodovino se je izkazalo, da je bilo 

zdravljenje praktično vedno povezano s komuniciranjem. Vzajemnost in obojestransko 

angažiranje bolnika in zdravnika sta ključna tako za zdravljenje kot tudi za komuniciranje 

(Ule 2003, str. 113).  

In kaj pacienti pojmujejo pod oznako dober zdravnik? Kdo dejansko je oz. kdo naj bi bil 

dober zdravnik? Ali je to zdravnik, ki hitro postavi pravilno in neoporečno diagnozo ali pa je 

to zdravnik, ki zna prisluhniti bolniku? V osmem poglavju o bioloških lastnostih zdravnika 

smo razpravljali, da so poleg same kakovosti zdravstvenih storitev za uporabnike največjega 

pomena ravno medosebni odnosi in ustrezna komunikacija z zdravnikom. 

Večina opravljenih študij, na temo zadovoljstva z zdravnikom in z zdravstveno oskrbo, o 

katerih smo že pisali v prejšnjih poglavjih, je pokazala, da je dober medsebojni odnos za 

katerega so značilni zaupanje, povezanost in predvsem dobra komunikacija med zdravnikom 

in pacientom, temelj za zadovoljstvo le teh (Hall in drugi 1994, str. 1216-1231; Baker in 

Streatfield 1995, str. 654-666; Lahti in drugi 1995; Vidovič 1998; Švab 1997; Macur 2000; 

Kersnik 2001; Fras in Pajntar 2002; Yamalik 2005; Goričan 2009). 

Odločilna za presojo pacientov o zgoraj zastavljenih vprašanjih je po Luptonu predvsem 

kvaliteta komuniciranja med bolniki in zdravniki (Lupton v Ule 2003, str. 129). Izsledki te in 

podobnih raziskav kažejo, da se pacienti bolj zanesejo na zdravnika, ki ima primeren način 

komuniciranja, kot pa na samo točnost in strokovnost informacij, ki jih prejmejo glede 

svojega zdravljenja (Buller in Buller, 1987). 

V 8. poglavju smo že omenili, da je pogosteje za paciente pomembnejša medosebna 

komponenta, ki ima pri skupni oceni zadovoljstva večinoma odločujočo vlogo. Zelo pogosto 

pa uporabniki zdravstvenih storitev enačijo dober in topel odnos zdravnika do njih, ki se kaže 

z odprtostjo in prijazno komunikacijo tudi z njegovo visoko strokovnostjo (Andrus in 

Buchheister 1985; Barnes 1985; Arnbjerg in drugi 1992; Chakraborty in drugi 1993; Burke in 

Croucher 1996; Jung v Kersnik 2001). 
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Vse prepogosto poteka komunikacija med bolnikom in zdravnikom kot enosmerna cesta, kjer 

govori zdravnik in bolnik molči. Kersnik navaja, da bolniki zelo poredko povedo zdravniku o 

spremembah, ki jih zaznajo v svojem čustvovanju, duševnosti in o nejasnih telesnih znakih. 

Zato bi moral za uspešno sporazumevanje z bolniki prav vsak zdravnik obvladati osnove 

verbalne in neverbalne komunikacije. Ob tem Kersnik opozarja, da je ključna lastnost dobrih 

odnosov med bolnikom in zdravnikom povezanost, do katere privede ustrezen slog 

komuniciranja in zlasti zdravnikova empatija do pacientov (Kersnik, 1999). 

 

Kramljanje 

Včasih, kadar pogovor med zdravnikom in pacientom ne steče ali ne teče popolnoma gladko 

in brez zapletov, ko zdravnik ne najde pravih besed in ne ve, kaj reči, še bistveno bolj kočljivo 

pa je, če reče nekaj povsem neprimernega, se lahko takšnim trenutkom izogne tudi s 

pravilnim komuniciranjem, ki je do neke mere naučeno. V tem primeru je kramljanje pogosto 

tisto pravo orodje za nagovor sogovornika. 

Kramljanje ni le verbalna komunikacija, velikokrat se ga izvaja tudi nebesedno. Lahko je to 

nezavedno ali pa je zavedno. Včasih je že sam pogled, nasmeh ali dotik lahko kramljanje, saj 

s temi gestami izražamo oliko, prijaznost in posluh do sočloveka. 

Cilji pogovorov se lahko močno razlikujejo in so bodisi čisto osnovni ali pa so bolj 

kompleksni, kar je odvisno od dane situacije, v kateri teče komunikacija. Teme pogovorov so 

še bolj raznolike in so odvisne od ciljev pogovora (Coupland, 2000).  

Ob zastoju komunikacije običajno nastanejo mučni premori, katere je najlaže zapolniti prav s 

kramljanjem. Najučinkovitejše teme za začetek konstruktivnega pogovora so situacijske teme, 

ki so zelo uporabne in zelo priljubljene. Tudi odprta vprašanja, na katera je možnih več 

odgovorov sodijo med ugodnejše „orodje“ za začetke pogovora. Odprta vprašanja namreč 

vzpodbujajo svobodo govora. Ob zaprtih vprašanjih pa običajno po kratkem odgovoru 

sogovornika zopet pristanemo na mučnem začetku pogovora. Za dober pogovor velja, da se 

nikoli ne konča z enim vprašanjem in z enim odgovorom, temveč vključuje več različnih tem, 

ki se prepletajo in nadgrajujejo skozi pogovor. Ustrezno kramljanje zato ni nepomembna 

veščina, saj omogoča lažjo komunikacijo s soljudmi in bistveno hitrejše doseganje 

zastavljenih ciljev. Kramljanje je lahko vljuden govor ali kratka razlaga nečesa, ob čemer 

udeleženci v pogovoru vzdržujejo potrebno družbeno distanco do sogovornikov, kar je 

vzajemno in medsebojno nenapisano pravilo (Robinson v Coupland 2000). 

Zato je v medicini kramljanje zdravnika s pacienti eden izmed pomembnejših elementov 

komunikacije in terapije. Pogovor o navidezno nepomembnih vsakdanjih stvareh, je za 
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paciente velikega pomena in pomembno pripomore k večji stopnji zadovoljstva uporabnikov 

zdravstvenih storitev. Hkrati lahko kramljanje učinkovito razbije začetno zadržanost 

pacientov in jih na ta način omehča. Ustrezna komunikacija je namreč izjemnega pomena, da 

zdravnik pridobi od pacienta podatke, ki so lahko sicer navidezno nepomembni, pa vendar 

igrajo v samem procesu zdravljenja zelo pomembno vlogo. Nadalje, pa kot smo že zapisali, 

omogoča dobra komunikacija vzpostavitev temeljev za dober odnos in trajno zaupanje 

pacientov (Kersnik, 2001).  

 

II.EMPIRI ČNI DEL 

 

 

V empiričnem delu raziskave gre za kvantitativno študijo primera, z namenom in željo čim 

bolj celostno in poglobljeno zajeti obravnavane pojave. Le-te skušamo zaobjeti v čim bolj 

naravnih razmerah v kontekstu časa in kraja ter nasploh v sklopu konkretnih okoliščin, ki 

igrajo pomembno vlogo v vsakokratni raziskovani situaciji (Sagadin 2001, str. 13). Pristop k 

raziskavi oz. metodologija obsega niz metod, ki slonijo tako na preteklih ugotovitvah 

raziskovalcev, kot tudi na sodobnih pogledih številnih avtorjev. Sinteza naštetega pa ima 

zanesljivo svojstven vpliv na izbiro postopkov, tehnik in metod raziskovanja (Kajdiž 2006, 

str. 57). 

 

 

10. METODOLOŠKI UVOD 

 

 

Na koncept zadovoljstva anketirancev oz. uporabnikov zdravstvenih storitev vplivajo tako 

otipljivi kot tudi neotipljivi faktorji. Med neoprijemljive elemente uvrščamo: empatijo 

zdravnika in drugega medicinskega osebja, njihovo zanesljivost, zaupanje in odzivnost. 

Oprijemljivi elementi pa so opremljenost in videz medicinskih prostorov, lokacija 

zdravstvenih ustanov, urejenost osebja ipd.. Šele vsota vseh naštetih faktorjev nam daje sliko 

in vtis o celovitosti storitev, ki jih zaznavajo uporabniki. Tako predstavlja zadovoljstvo 

dejansko mozaik, ki sestoji iz pričakovanj pred zdravljenjem, iz izkušnje določenega, 

konkretnega zdravljenja, iz preteklih izkušenj ter vrednotenj po samem zdravljenju. Model 

zadovoljstva z zdravstvenimi storitvami predstavlja kompleksen mehanizem, ki je prežet s 
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številnimi dejavniki. (Kersnik, 1999). 

Zaradi odkrivanja in prepoznave potreb ter želja anketirancev so nujna ustrezna merjenja in 

ugotavljanja stopnje zadovoljstva uporabnikov zobozdravstvenih storitev. Na osnovi 

povratnih informacij in rezultatov merjenj je namreč mogoče sprejeti določene ukrepe in 

usmeritve, katerih namen so izboljšave, ki vodijo v boljšo kvaliteto. Tako pridobljena 

spoznanja lahko služijo tudi kot smernice in usmeritve, ki pripomorejo k višjemu nivoju 

delovanja zobozdravstvene dejavnosti in k boljšemu zobozdravstvenemu stanju ljudi. 

Spremljanje, merjenje in ugotavljanje zadovoljstva potrošnikov ali uporabnikov storitev 

omogoča, da jim izvajalci storitev ponudijo tisto, kar le ti potrebujejo oz. si želijo in ne 

tistega, kar izvajalci mislijo, da si želijo (Kavran, 2001). Na osnovi rezultatov merjenja 

zadovoljstva uporabnikov storitev je moč usmeriti pozornost na izboljšanje kakovosti storitev, 

ugotoviti uspešnost predhodnih ukrepov in strategij ter najti svoje mesto med konkurenčnimi 

ponudniki enakih storitev (Potočnik 2000, str. 187-189). 

Nenazadnje je potrebno tudi zaradi stalno naraščajočih stroškov v zobozdravstvu čim bolj 

ustrezno izrabiti vire, ki so na razpolago in preveriti njihovo ustrezno porabo. Z merjenjem 

zadovoljstva anketirancev lahko dobimo na sorazmerno cenovno ugoden način zanesljive 

podatke, ki nam služijo kot merilo kakovosti v zobozdravstvu. Analize in proučevanja 

anketirančevih ocen in vrednotenje njihovih izkušenj spada med načine vključevanja 

anketirancev v proces zdravljenja in sprejemanja odločitev.  

 

10.1 Načrtovanje merjenja zadovoljstva anketirancev 

 

Pred dejansko izvedbo merjenja zadovoljstva anketirancev je velikega pomena ustrezno 

načrtovanje samega procesa merjenja. Že v naprej moramo imeti jasno postavljene cilje in 

natančno definirane namene raziskave. Določeno moramo imeti primerno metodo zbiranja 

podatkov in metodo merjenja. Ker spada merjenje zadovoljstva anketirancev med občutljiva 

področja, je pri samem načrtovanju merjenja potrebno upoštevati naslednja pravila:  

-Razlog za izvedbo merjenja zadovoljstva naj bi bila želja po napredku in izboljšanju 

kakovosti v določeni zdravstveni organizaciji. Rezultati raziskave bi morali biti v ta namen 

tudi uporabljeni. V nasprotnem primeru so raziskave same sebi namen in niso smiselne. 

-Natančno je potrebno določiti in opredeliti sodelujoče anketirance v raziskavi (redni, neredni, 

urgentni anketiranci ipd.) V raziskavi naj bi bila upoštevana mnenja vseh, ki so na kakršenkoli 

način povezani z ocenjevanim oz. merjenim področjem. 

-Metode merjenja morajo biti izbrane skladno z namenom, obsegom in zasnovo raziskave. 
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-Za ustrezno varovanje osebnih podatkov mora biti v zdravstvu še posebej poskrbljeno, saj 

gre za izjemno občutljivo področje, ki zahteva visoko stopnjo varnosti in zaupnosti (Health 

strategy implementation project, 2003). 

Raziskave zadovoljstva predstavljajo pomemben kazalec kakovosti oskrbe. Kažejo in 

opozarjajo na določene pomanjkljivosti, ki jih je potrebno v določenih postopkih odpraviti 

(Meredith in Wood v Kersnik 2001). 

Izbiro primerne metodologije merjenja zadovoljstva določajo namen, obseg in predvideni 

stroški raziskave. Zadovoljstvo uporabnikov se lahko spremlja na različne načine. Poznane so 

obširne in poglobljene raziskave, ki dajejo najbolj realne slike o tem, kako uspešni so izvajalci 

zdravstvenih storitev pri zadovoljevanju želja in potreb svojih uporabnikov. Poleg omenjenih 

raziskav pa se izvajalci predvsem zaradi pomanjkanja časa in sredstev pogosto zatekajo k 

relativno hitrim, enostavnim in cenenim merilom za ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov. 

Med slednje sodijo ocene: -obsega deležev ponovnih obiskov uporabnikov in ponovna 

naročila storitev, -deleža stalnih uporabnikov, -uporabe storitev na osnovi priporočil, -obsega 

odjav in preklicev naročil, -zanesljivosti izpolnjevanja svojih obvez. 

S temi ocenami sicer dobijo izvajalci storitev nekaj osnovnih informacij o uporabnikih 

njihovih storitev, vendar pa le te ne zadostujejo za popolno in celovito ugotavljanje 

natančnejših vzrokov ter za celosten pregled stanja (Štefančič Pavlovič 2001, str. 43–44). 

 

10.2 Opazovanje zadovoljstva bolnikov 

 

Zadovoljstvo anketirancev lahko ocenjujemo bodisi s pomočjo kvantitativnih ali pa 

kvalitativnih metod raziskovanja. Na področju zdravstva, se predvsem zaradi močne 

razširjenosti vprašalnikov, ki sodijo med kvantitativne raziskovalne metode, veliko 

raziskovalcev odloča prav za tovrstno obliko raziskav. Zagotovo pa so za analizo zadovoljstva 

pacientov velikega pomena tudi kvalitativne raziskovalne metode, ki dajejo še nek dodaten 

odgovor na zadovoljstvo. 

Zadovoljstvo anketirancev lahko spremljamo neposredno ali direktno in posredno ali 

indirektno. Kadar analiziramo število pritožb ali zamenjav zdravnika, število opredeljenih 

anketirancev za določenega izbranega zdravnika ipd., ocenjujemo zadovoljstvo anketirancev 

posredno. Neposredno vrednotenje, merjenje in analiziranje zadovoljstva anketirancev pa 

lahko izvajamo s pomočjo vprašalnikov o zadovoljstvu. Le ti so lahko osnovani za samostojne 

raziskave, lahko pa so vključeni v pritožni sistem in predstavljajo del tega.  
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Glede na čas merjenja zadovoljstva ločimo merjenje: -takoj po oskrbi, ko izvedemo bodisi 

prosti pogovor, ali pa z vprašalnikom, ki ga izpolni anketiranec na mestu in takoj odda, -

merjenje kasneje, pa lahko poteka z vprašalnikom, ki ga odnese s seboj in vrne po pošti, z 

vprašalnikom, ki ga prejme po pošti, z intervjujem po telefonu ali pa v fokusni skupini 

(Kersnik, 2001). 

 

10.3 Metode in merila za merjenje zadovoljstva anketirancev 

 

Načinov in metodoloških pristopov za merjenje zadovoljstva je več. Prav tako je tudi nivojev, 

na katerih se ugotavlja zadovoljstvo, veliko. Tako lahko posamezna zdravstvena inštitucija 

ugotavlja in spremlja zadovoljstvo svojih uporabnikov zdravstvenih storitev, lahko gre za 

vrednotenje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev na nacionalnem nivoju ali pa gre 

za primerjavo zadovoljstva uporabnikov med različnimi zdravstvenimi sistemi oz. za 

primerjavo med različnimi državami. 

Glede na nivo raziskave je potrebno izbrati ustrezno metodo merjenja. Vsaka oblika merjenja 

namreč ne ustreza in ni primerna za vsako raven.  

 

10.3.1 Vprašalniki o zadovoljstvu 

 

Najbolj razširjen način za nabor podatkov o zadovoljstvu predstavljajo vprašalniki. Le ti 

predstavljajo izbor oz. zbirnik odprtih ali zaprtih tipov vprašanj, ki jih uporabljamo v vseh 

tistih primerih, ko potrebujemo večje število odgovorov in primerljivih podatkov. Pri 

oblikovanju vprašalnika mora biti uporabljen razumljiv in preprost jezik, zaprt tip ima 

prednost pred odprtim tipom vprašanj, vprašanj ne sme biti preveč, za ocenjevanje so lahko 

uporabljene številske ali opisne lestvice in vprašanja, ki veljajo kot primernejša, sprašujejo o 

določeni transakciji oz. stvari in manj o vse splošnem zadovoljstvu. Za oceno splošnega 

zadovoljstva zadošča nekaj posameznih vprašanj na koncu vprašalnika.  

V kolikor so pred izvedbo anketiranja narejene kvalitativne raziskave, jih je seveda 

priporočljivo in smiselno upoštevati pri vsebinski zasnovi vprašalnika (Štefančič Pavlovič 

2001, str. 60). 

Poleg izbire vprašanj pa je velikega pomena tudi izbira lestvic, s katerimi se vrši ocenjevanje. 

Za analizo podatkov se priporoča uporaba najmanj tri in ne več kot deset stopenjske lestvice. 

Z večjim številom ocen si namreč anketiranci lestvico poenostavijo na njihov lasten, 

raziskovalcem večinoma nepoznan način. Tudi vključitev srednjih vrednosti v ocenjevalne 
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lestvice je vprašljiva. Z večjim številom srednjih vrednosti ocen narašča število nevtralnih 

odgovorov in s tem tudi število neopredeljenih anketirancev. Vendar pa se v raziskavah zelo 

pogosto uporabljajo pet stopenjske Likartove lestvice oziroma lestvice z večjim in lihim 

številom elementov, ki omogočajo podrobnejše analize, zlasti pri ponovnih merjenjih 

zadovoljstva. Običajno merimo z vprašalniki zadovoljstvo glede na razliko med pričakovanji 

in zaznavo oz. kakovostjo dobljene storitve ali izdelka. Smiselno je namreč, da anketirance 

sprašujemo tako o njihovem zadovoljstvu, kot tudi o pomembnosti elementov vključenih v 

vprašalnik (Kostanjšek in Batagelj, 2003). 

Kadar pa se ne odločamo za merjenje razlik med pričakovanji in zaznavami, pa uporabimo 

lestvico strinjanja, kjer so pričakovanja že vključena v same zaznave anketirancev.  

V kolikor so določeni elementi za uporabnike velikega pomena, ugotovljeno zadovoljstvo z 

njimi pa je bilo v konkretni situaciji majhno, predstavljajo le ti področja, ki so nujno potrebna 

pozornosti in izboljšav (Kostanjšek in Batagelj, 2003). 

Vprašalniki so v primerjavi s kvalitativnimi metodami raziskovanja običajno cenejša izbira, 

vseeno pa so predvideni stroški zanje odvisni od obsežnosti raziskave. Pri prenosih 

vprašalnikov med različnimi okolji je potrebna velika mera pazljivosti, saj so lahko določena 

vprašanja odraz jezikovnih, kulturnih ali drugih posebnosti, med katere uvrščamo zlasti 

značilnosti zdravstvenega sistema nekega matičnega okolja. Za čim bolj zanesljive primerjave 

rezultatov je potrebno imeti instrumente za merjenje, usklajene v največji možni meri (Grol v 

Kersnik 2001). 

 

10.3.2 Fokusne skupine 

 

Fokusne skupine sodijo med kvalitativne metode raziskovanja. Uporabimo jih običajno takrat, 

kadar želimo zbrati informacije o določenih specifičnih področjih z načrtovanimi razgovori 

oz. z diskusijo v majhnih skupinah pod vodstvom usposobljene osebe. Posamezniki v teh 

skupinah izražajo svoje poglede o določeni temi, o njej debatirajo in svoja videnja, pomisleke 

in ugotovitve primerjajo med seboj. Na ta način lahko pridemo hitro do različnih pogledov na 

izbrano temo in do potencialnih rešitev. 

 

V zdravstvu je metoda merjenja zadovoljstva v fokusnih skupinah morda manj primerna, saj 

ne moremo imeti zaradi javne obravnave, hkrati zagotovljenega tudi popolnega varovanja 

medicinskih podatkov. Podatki o zdravstvenem stanju pacientov sodijo v kategorijo visoko 
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zaupnih podatkov, zato je javno razpravljanje o njih lahko precej sporno (Darby in drugi, 

2008).  

 

Vsekakor pa niso tudi vse medicinsko obarvane teme enako kočljive za obravnavo v fokusnih 

skupinah. Tudi kadar analiziramo izkušnje z določeno vrsto zdravljenja, vključujemo v 

fokusne skupine paciente, ki imajo podobne zdravstvene težave in je zato razpravljanje o njih 

manj problematično. Področje zobozdravstva sodi glede javne uporabe zaupnih medicinskih 

podatkov zagotovo med manj kritične in je primernejše za izvajanje merjenj zadovoljstva v 

fokusnih skupinah.  

 

10.3.3 Pritožni sistem 

 

Termin pritožni sistem pomeni sistematično zbiranje ter obravnavanje, reševanje in uporabo 

stališč anketirancev, ki ima za cilj ugotoviti določene pomanjkljivosti, ki jih le ti opažajo in 

jih z drugimi metodami za višanje kakovosti storitev ni mogoče zajeti. Služi za izboljšanje 

kakovosti dela po oskrbi, saj z njegovo pomočjo dobimo pomembne informacije o 

pomanjkljivostih opravljene storitve. Dejansko s pomočjo pritožnega sistema analiziramo 

napake, na osnovi katerih ravnamo v prihodnjih primerih drugače. 

Izrazi ne/zadovoljstva anketirancev z zdravstvenimi storitvami so lahko podani v ustni ali v 

pisni obliki, izvajalci pa morajo poskrbeti, da dobijo anketiranci ustrezne strokovne odgovore 

na svoja vprašanja in na izražene pripombe. Na ta način pridobijo izvajalci pomemben vir 

informacij o pomanjkljivostih svojega dela. Dobro organiziran pritožni sistem vsake 

organizacije kaže na željo po konstruktivnem reševanju problemov in na željo po izboljšanju 

obstoječega delovanja. Tako naj bi stremeli prav vsi sistemi kakovosti k umestitvi merjenja 

zadovoljstva v mehanizme zbiranja in obravnavanja pripomb, pritožb, pohval, predlogov in 

pobud uporabnikov. O kakovosti delovanja nekega sistema pa ne moremo sklepati zgolj na 

osnovi negativnih ocen, temveč je potrebno izvajati tudi raziskave in analize zadovoljstva 

(Cohen v Kersnik 2001). 

Pritožni sistemi imajo tudi določene slabe lastnosti. Pogosto je mogoče opaziti, da uporabniki 

zdravstvenih storitev ne vedo, kam naj naslovijo svoje pritožbe in na kakšen način se lahko 

nad pomanjkljivostmi delovanja zdravstvene službe sploh pritožijo. Nadalje se slabosti 

pritožnih sistemov kažejo tudi s skepso in dvomi uporabnikov storitev, da njihove pripombe 

sploh ne bodo obravnavane, ali da ne bodo obravnavane resno. Zaradi subjektivnosti pritožb 

pa jih je včasih precej težko analizirati. Kadar se pripombe in pritožbe pojavljajo sporadično 
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je iz njih težko povzeti zaključke, ki naj bi veljale za večji delež anketirancev (Entwistle in 

drugi 1996, str. 425-437). 

Med manj uporabljane metode v zdravstvu pa sodita:  

-metoda s ključnim informatorjem, kjer oseba, ki ima znanje in zmožnosti, poroča o potrebah 

s strani anketirancev. To je stroškovno ugoden in hiter način ugotavljanja potreb anketirancev, 

vendar se lahko zgodi pristranskost in neobjektivnost v smislu, da ključni informator preveč 

izpostavlja svoje videnje problema in manj dejanska, opažanja anketirancev (Darby in drugi, 

2008). 

-tehnika skrivnostnega kupca, ki je poznana in je najbolj običajna v marketinških raziskavah, 

je lahko uporabna tudi v zdravstvu. Temelji na anonimnem opazovanju odnosa osebja do 

anketirancev in beleženja informacij o tem. Metodološki problemi pri tej tehniki so predvsem 

v možni neobjektivnosti opazovalca, ki lahko pristransko izpostavi zgolj en vidik odnosa, 

ostale pa izpusti in zanemari. V sklopu te metode mora imeti opazovalec natančno določen 

objekt, ter v naprej določene kriterije opazovanja. Kot pozitivno stran te metode štejemo nizke 

stroške in sorazmerno nezahtevno tehniko izvedbe (Darby in drugi, 2008). 

 

10.4 Metodološka vprašanja in pomisleki pri merjenju zadovoljstva anketirancev 

 

Podobno kot pri merjenjih na drugih področjih, se pojavljajo tudi pri merjenju zadovoljstva 

uporabnikov zdravstvenih storitev različna metodološka vprašanja in težave. O slednjih je 

potrebno natančno premisliti še pred samim pričetkom raziskave in jih omejiti na najmanjšo 

možno mero. Bistvenega pomena je izbor pravega merilnega instrumenta, ki ni odvisen zgolj 

od vsebine vprašanj, temveč tudi od metod statistične analize, s katerimi so podatki 

analizirani. Pri kompleksnejših vprašalnikih so statistične metode zahtevnejše, medtem ko 

osnovne statistične metode običajno slabo ponazorijo in slabo orišejo dejanski raziskovani 

problem.  

Razlika med pričakovano ali želeno storitvijo in dejansko opravljeno oz. dobljeno storitvijo 

daje informacijo o kakovosti storitve. Takšno vrednotenje kvalitete naj bi bilo po mnenju 

avtorjev vprašalnikov servqual in quote Parasuramana, Zeithamlove in Berrya najbolj 

ustrezno (Parasuraman in drugi, 1985). Oba vprašalnika pa sta deležna tudi precej kritik, ki se 

nanašajo na določene pomanjkljivosti in slabosti obeh omenjenih merskih instrumentov 

(Buttle 1996, str. 10-24; Saunders in Williams 2000, str. 221). Hkrati so tovrstni vprašalniki 

velikokrat preobsežni in zahtevajo veliko časa in koncentracije anketirancev pri izpolnjevanju.  
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Kljub natančnim načrtovanjem merjenja zadovoljstva pa le to praktično nikoli ni povsem 

objektivno. Vedno gre namreč za subjektivno oceno posameznika, na katero vplivajo številni 

dejavniki, med katere uvrščamo zunanje in notranje faktorje. Med zunanje elemente 

prištevamo poleg vseh že naštetih dejavnikov, ki vplivajo na zaznano kakovost, še subjektivne 

ocene čakalnega časa in način iskanja zdravstvene pomoči (rednost, stalnost obiskov, 

urgentno iskanje zdravstvene pomoči…) (Health strategy implementation project, 2003). 

Notranji dejavniki, ki vplivajo na odgovore pa so dejanske lastnosti uporabnikov storitev, med 

katerimi omenjamo določene karakterne posebnosti, pismenost, etnična, rasna, kulturna in 

jezikovna drugačnost, razgledanost, ipd (Darby in drugi, 2008). 

 

Različni avtorji številnih, neodvisnih študij o zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev 

ugotavljajo precej visoko stopnjo zadovoljstva, ki so ga našli v svojih raziskavah s pomočjo 

uporabe vprašalnikov o zadovoljstvu (Davies in Ware 1981; Lehmann in drugi 1988; Calnan 

in drugi 1994; Kress in Silversin 1987; Newsome in Wright 1999; Macur 2000; Candlish in 

drugi v Kersnik 2001; Cohen in drugi v Kersnik 2001; Donabedian in drugi v Kersnik 2001; 

Probst in drugi v Kersnik 2001; Weingarten in drugi v Kersnik 2001; Kersnik 2001; Farčnik 

in drugi 2003; Bedi in drugi 2005). 

 

Lehmann s sodelavci na osnovi analiziranih študij o zadovoljstvu navaja, da anketiranci pri 

izpolnjevanju vprašalnikov pogosto prekomerno hvalijo in izražajo pretirano in celo ne-

osnovano zadovoljstvo.  

Med možne vzroke za prekomerno hvalo uvršča: 

-Ugled določene ustanove oz. samega izvajalca storitev vpliva že sam po sebi na manjše 

izražanje nezadovoljstva, -previdnost pri prvih obiskih ustanov (uporabniki so sprva previdni 

in si želijo ustvariti dokončno mnenje, zato so ob prvih negativnih izkušnjah bolj 

prizanesljivi). 

-Prizanesljivost do mlajših izvajalcev storitev (uporabniki menijo, da si morajo le ti še 

pridobiti določene izkušnje) (Lehmann, 1988). 

 

Med ostale razloge za pretirano hvalo pa sodijo še: 

-Bojazen, da bo izraženo nezadovoljstvo vplivalo na slabšo nadaljnjo obravnavo uporabnikov 

-Hawthornov učinek se kaže v večjem izražanju zadovoljstva uporabnikov storitev zaradi 

večje pozornosti s strani izvajalcev.  
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-K izpolnjevanju vprašalnikov pogosteje pristopajo bolj zadovoljni uporabniki zdravstvenih 

storitev. Manj zadovoljni kažejo na nek način svoje nezadovoljstvo tudi z nesodelovanjem pri 

tovrstnih anketah. Posledično imamo zopet neobjektivno večji delež zadovoljnih 

anketirancev.  

-Nekatere analize pa kažejo da uporabniki ne izrazijo nezadovoljstva nad določenimi 

preteklimi dogodki, ker enostavno menijo, da so le ti že pozabljeni, ali pa da so preobsežni in 

zato nerešljivi.  

-Prisotnost anketarja močno dvigne delež pozitivnih odgovorov pri vseh vrstah analiz o 

zadovoljstvu uporabnikov, saj naj bi bili pozitivni odgovori »pravilni«, uporabnike kažejo v 

prijaznejši luči in so nasploh bolj zaželeni. Zato je o metodologiji raziskovanja potrebno 

natančno premisliti pred samo dejansko izvedbo ankete. 

-Zavedanje uporabnikov storitev, da vodijo negativni odgovori k podvprašanjem in analizam 

»zakaj?«, le ti zaradi varčevanja časa, raje odgovorijo pozitivno, kar zopet vodi v 

neobjektivnost rezultatov. 

-Pogosto pa na osnovi teorije kognitivne asistence uporabniki storitev izražajo višje 

zadovoljstvo s storitvami, da enostavno opravičijo čas in stroške namenjenemu obisku 

določene institucije (Darby in drugi, 2008). 

 

10.5. Merski instrumenti 

 

Pri pregledu do sedaj opravljenih študij in raziskav, ki so vrednotile zdravstvene in 

zobozdravstvene storitve smo opazili, da se raziskovalcem porajajo določene dileme pri izbiri 

merskih instrumentov. Tako nekateri izmed njih uporabljajo za evalvacijo in analizo kakovosti 

merske instrumente z dvema nizoma vprašanj, (po metodi Servqual), ki merijo razliko med 

pričakovano in prejeto storitvijo. Za oba sklopa vprašanj je uporabljena pet stopenjska 

Likertova lestvica, pri čemer je pri pričakovanjih uporabljena skala pomembnosti, pri sami 

izkušnji s prejeto storitvijo, pa skala resničnosti odgovorov. Zaradi nerodnosti izvajanj anket z 

dvema nizoma vprašanj, ki hkrati z vrzeljo med pričakovanji in izkušnjami s storitvami ne 

dajejo več informacij, kot jih dajejo sicer odgovori na neposredna vprašanja z izkušnjami, sta 

Carman in Oliver (1990) predlagala uporabo slednjega, ob čemer so pričakovanja že 

vključena v samo zaznavo in tudi v skalo storitev. Uporaba tega modela je enostavnejša, ob 

prevodu odgovorov v dihotomne vrednosti pa je možna tudi primerjava z modelom Servqual 

(Carman in Oliver v Macur 2000). 

Ker je zadovoljstvo dejanska ocena zaznane kakovosti glede na pričakovano kakovost, katere 
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razsežnosti pa se glede na storitve specifično razlikujejo, je konceptualno merjenje in 

evalviranje zadovoljstva podobno merskemu instrumentu Servqual, ki omogoča oceno in 

primerjavo opravljene storitve s pričakovano, idealno, storitvijo (Rust in Oliver Macur 2000). 

Drug način za evalvacijo zdravstvenih storitev zajema lestvice zadovoljstva, ki sodijo med 

najbolj priljubljene in najpogosteje uporabljane merilne instrumente za vrednotenje 

uporabnikovih pogledov, opažanj in zaznanj. 

Zaradi nanašanja vprašanj na neposredno izkušnjo s storitvami, so merske lestvice temu tudi 

ustrezno prilagojene. 

Kot smo že utemeljevali, so uporabniki v zdravstvu najbolj merodajni za oceno zadovoljstva s 

potekom zdravstvenih storitev. Na tej osnovi sta bila oblikovana tudi dva, v strokovni 

stomatološki literaturi najpogosteje uporabljana vprašalnika: Dental satisfaction questionnare 

(DSQ) (Davies in Ware, 1981) in Dental visit satisfaction scale (DVSS) (O’Shea in Corah, 

1984), ki služita za evalvacijo zadovoljstva z zobozdravstveno storitvijo z vidika uporabnikov. 

Oba ocenjujeta anketirančevo zaznavo oz. percepcijo več dimenzij zobozdravstvene oskrbe in 

služita za oceno anketirančevega zadovoljstva z zobozdravnikom. Z DVSS vprašalnikom 

zajamemo čustvene, zaznavne in vedenjske vplive na zadovoljstvo anketirancev ter njihove 

poglede določenih oz. specifičnih elementov zobozdravstvene oskrbe. DSQ vprašalnik pa je 

osredotočen predvsem na zaznavne faktorje in na zobozdravnika na splošno. DSQ anketa je 

bila razvita leta 1981 kot del Randovega zavarovalniškega preizkusa, ki je nameraval 

ugotoviti, kaj so faktorji, ki vplivajo na zadovoljstvo stomatoloških anketirancev in jih s 

pridom uporabiti za sklepanje ustreznih zobozdravstvenih zavarovanj. Meritve zadovoljstva 

anketirancev v zobozdravstvu so bile uporabljene v omenjenem poizkusu kot odvisne 

spremenljivke za testiranje hipotez o razlikah v zadovoljstvu anketirancev. Osnovni namen je 

bil pridobiti podatke, ki pomembno vplivajo na dodatna zdravstvena zavarovanja in na 

odbitne stopnje, glede na samo zobozdravstveno stanje anketirancev. Pri predhodno 

opravljenih študijah so se namreč raziskovalci lotevali iskanja faktorjev, ki vplivajo na raven 

zadovoljstva anketirancev v zobozdravstvu precej pavšalno, nenatančno in nedosledno. V 

svojih študijah niso enotno in tudi ne dosledno upoštevali vseh dejanskih vplivov na raven 

zadovoljstva. Ravno iz tega razloga so pri družbi Rand začeli razvijati vprašalnik, s pomočjo 

katerega bi lahko ugotovili in zajeli vse kriterije, ki igrajo pomembno vlogo na vpliv 

zadovoljstva. Tako se je oblikoval vprašalnik o zadovoljstvu bolnikov, ki povzema 

pričakovanja bolnikov ne glede na sistem zdravstvenega varstva in na podlagi katerega je 

mogoče najbolj zanesljivo in primerljivo izmeriti zadovoljstvo bolnikov (Goedhart in drugi 

1996, str. 28-31). 
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Opisan DSQ vprašalnik je postal v svetu najbolj razširjen in največkrat uporabljan merilni 

instrument za merjenje zadovoljstva stomatoloških anketirancev. Z variacijami in delnimi 

modifikacijami ga uporabljajo raziskovalci na vseh celinah sveta. Postal je vodilni in 

univerzalni pripomoček, ki omogoča direktno primerjavo zadovoljstva uporabnikov 

zobozdravstvenih storitev med različnimi državami in različnimi zdravstvenimi sistemi.  

Dobri merilni instrumenti za merjenje zadovoljstva naj bi zajemali številne dejavnike, ki 

vplivajo na zaznavo kakovosti storitev in kot taki zajemajo tako vidike profesionalnosti in 

sposobnosti zaposlenih, tehnično dovršenost in opremljenost, odnos zaposlenih upoštevaje 

prijaznost, uslužnost, individualno pozornost, razlago postopkov, dostopnost, komunikacijo, 

prilagodljivost, odzivnost, zanesljivost, zaupanje, ugled, kredibilnost kot tudi vpliv okolja in 

izkušenj z drugimi ponudniki. 

 

 

11. NAČRT VREDNOTENJA 

11.1 Opredelitev predmeta vrednotenja 

 

Področje naših raziskav so zobozdravstvene storitve, ki so del primarnega zdravstvenega 

varstva. V sklopu tega je zobozdravstvena dejavnost lahko organizirana kot javna služba v 

sklopu zdravstvenih domov, kot zasebna s koncesijo in kot čista zasebna dejavnost. Za izbiro 

zobozdravstvenega področja obstaja več razlogov: 

1.) Kot zobozdravnico me omenjeno področje še posebej zanima, saj predstavlja tematika 

družbeno pomembno in relevantno področje, ki se ga diplomanti medicinske fakultete, smeri 

dentalna medicina, tekom študija dotaknemo precej okvirno in zgolj obrobno. 

2.) Zobozdravnik je poleg zdravnika družinske medicine najbolj pogosto obiskan specialist na 

področju primarne zdravstvene dejavnosti. 

3.) Med zobozdravniki je med vsemi zdravniki največ zasebnikov s koncesijo in čistih 

zasebnikov. 

 

11.2 Lastnosti vzorca 

 

Zobozdravstvene storitve so vrednotene z vidika anketirancev oz. uporabnikov 

zobozdravstvenih storitev, ki so utemeljeno najbolj relevantni in pristojni za oceno oz. 

evalvacijo zobozdravstvenih storitev. Podobno kot so razdeljeni izvajalci zobozdravstvenih 
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storitev, so razdeljeni tudi sami uporabniki. Glede na način plačila zobozdravstvenih storitev 

jih delimo na:  

1.) uporabnike, ki obiskujejo zobozdravnike, delujoče v sklopu javne zobozdravstvene službe 

v zdravstvenih domovih (uveljavljajo zdravstveno zavarovanje, nadstandardne storitve pa 

doplačujejo ). 

2.) uporabnike, ki obiskujejo zobozdravnike, delujoče v sklopu javne zobozdravstvene 

dejavnosti in imajo koncesijo (uveljavljajo zdravstveno zavarovanje, nadstandardne storitve 

pa doplačujejo). 

3.) uporabnike, ki obiskujejo 'čiste' samoplačniške zobozdravniške ordinacije (storitve 

plačujejo v celoti neposredno in so samoplačniki). 

Čeprav sodita zobozdravnik, ki deluje v sklopu zdravstvenega doma in zobozdravnik 

koncesionar v sklop mreže javnega zobozdravstva, sta kategoriji ločeni. Predpostavili smo 

namreč, da obstajajo med njima nekatere razlike v sami kvaliteti storitev, (zaradi možnosti 

uporabe boljših materialov, proste izbire asistentov in predvsem zobotehnikov, ki pomagajo 

zobozdravniku v koncesijski ordinaciji pri delu) in posledično razlike v zadovoljstvu 

uporabnikov zobozdravstvenih storitev. 

Delež uporabnikov, ki obiskujejo zobozdravnika, je največji pri izvajalcih, ki delujejo v 

sklopu javne zdravstvene mreže in sicer v zdravstvenih domovih, kjer je zaposlenih 41% vseh 

zobozdravnikov in pri zobozdravnikih koncesionarjih, ki predstavljajo 48,5% vseh aktivnih 

zobozdravnikov. Zobozdravnikov samoplačnikov je 13% in posledično je tudi delež njihovih 

uporabnikov najmanjši (Register ZZS, 2009). Tako smo se za realno primerjavo izkušenj, 

percepcije in zaznav uporabnikov zobozdravstvenih storitev, glede na tip izvajalca odločili, da 

v treh slovenskih regijah, oz. v treh večjih slovenskih mestih formiramo po tri enako velike 

skupine anketirancev. 

Naš vzorec predstavljajo vsi naključni uporabniki zobozdravstvenih storitev- anketiranci, ki 

so se oglasili v določenem času od junija 2010 do februarja 2011 v izbranih zobozdravniških 

ordinacijah. Za izvedbo anketiranja smo se dogovorili z zobozdravniki in njihovimi 

asistentkami, ki so pomagale pri izvajanju anketiranja. V čakalnici so naključno izbranim 

anketirancem (ne glede na njihove težave ali potrebe), razdelile anketne vprašalnike. Za 

anonimnost je bilo poskrbljeno tako, da so anketiranci izpolnjene ankete oddali v zato 

pripravljene skrinjice. Iz raziskave smo izključili nepolnoletne osebe ter anketirance, ki so 

imeli izbranega zobozdravnika manj kot leto dni. Pogoj za sodelovanje je bil tudi 

razumevanje slovenskega jezika, s čemer pa nismo imeli težav v nobeni od izbranih 

zobozdravniških ordinacij.  
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Vprašalniki so bili razdeljeni 1476 osebam, od tega 66 v pilotski študiji testiranja ustreznosti 

in razumljivosti vprašalnikov. Vrnjenih in ustrezno izpolnjenih je bilo 1416 vprašalnikov. 

Zaradi enakomerne razdelitve vzorca smo se odločili, da v analizi rezultatov uporabimo 1350 

anketnih vprašalnikov, tako da smo iz vsake skupine izbrali 150 naključnih vprašalnikov. 

V raziskavi je sodelovalo devet zobozdravnikov iz različnih delov Slovenije z namenom 

primerjave ravni zadovoljstva anketirancev, glede na status izvajalca znotraj istega okolja, 

glede na status izvajalca med različnimi okolji, glede na primerjavo skupnega zadovoljstva v 

posameznem okolju in glede na primerjavo skupnega zadovoljstva med različnimi okolji.  

Anketiranje je bilo tako izvedeno na območju mestne občine Ljubljana, v Mariboru in v 

Kopru. Zato smo se odločili, ker gre za tri večja slovenska mesta, ki so sicer med seboj 

oddaljena zgolj dobrih sto kilometrov, pa vendar vsako zase zrcali vpliv svoje regije oz. 

predstavljajo pomembno središče svojega vplivnega območja.  

V raziskavi so sodelovali kolegi zobozdravniki, ki so prijazno sprejeli predlog, za pomoč pri 

izvedbi omenjene analize. Sodelujoči zobozdravniki smo bili sorazmerno podobne starosti, s 

sorazmerno podobnim številom let delovne dobe, s podobnim osnovnim in dodatnim 

strokovnim izobraževanjem in s podobnimi delovnimi izkušnjami.  

 

11.3 Vsebina vprašalnika 

 

Ker doslej v slovenskem prostoru še nimamo narejenih analiz o zadovoljstvu uporabnikov 

zobozdravniških storitev, ki bi jih lahko direktno primerjali z rezultati podobnih študij, 

opravljenih v drugih državah in v drugih zdravstvenih sistemih, smo se odločili, da za 

proučevanje zastavljenih vprašanj uporabimo mednarodno uveljavljen merilni instrument 

DSQ. Le ta meri ustreznost uporabljanih kriterijev po standardnih psihometričnih kriterijih in 

služi (v originalu) kot ocena za zadovoljstvo z zobozdravstveno oskrbo pri anketirancih, 

starejših od štirinajst let. Značilnost DSQ vprašalnika je, da je kratek, a vendar celovit in 

predstavlja večdimenzionalne meritve glavnih elementov zadovoljstva v zobozdravstvu. 

Sestavlja ga devetnajst vprašanj, s katerimi ocenjujemo celovito zadovoljstvo z 

zobozdravstvenimi storitvami, označeno z DSI (dental satisfaction index) ter tri specifične 

elemente tovrstnih storitev: dostopnost, obvladovanje bolečine, ter kvaliteto storitev. 

Vprašalnik daje dovolj variabilnosti v rezultatih meritev, kot tudi dovolj realnih parametrov za 

primerjavo med skupinami. Čas izpolnjevanja anket vzame anketirancem okvirno pet minut. 

Vprašanja se nanašajo tako na kvaliteto oskrbe po strokovnem in medosebnem vidiku, 

dostopnost po finančnem in tudi nefinančnem vidiku, uporabnost, stalnost, učinkovitost, 
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skupno zadovoljstvo in obvladovanje bolečine. Doprinos DSQ vprašalnika je v variabilnosti 

in zanesljivosti rezultatov za vse glavne elemente oz. področja zadovoljstva z 

zobozdravstvom v splošni populaciji.  

Glavni kriteriji, ki naj bi jih izpolnil DSQ vprašalnik, so (Davies in Ware, 1981): 

-Celovit pregled, ki vključuje vprašanja o oceni vseh glavnih dimenzij zadovoljstva 

/nezadovoljstva z zobozdravstveno oskrbo in predstavlja pozitivne oz. negativne vrednosti 

vsake dimenzije. 

-Ker je stopnja zadovoljstva lahko odvisna od različnih razsežnosti zobozdravstvene oskrbe, 

je bila želja zajeti tako posamezne dele (predvsem dostop, kvaliteto in obvladovanje bolečine) 

kot tudi skupni vtis, katerega ponazarja DSI-dental satisfaction index- indeks zadovoljstva 

anketirancev.  

-Ima zadostno variabilnost spremenljivk v distribuciji rezultatov, ki omogočajo zaznavo že 

drobnih razlik v občutenju zadovoljstva uporabnikov zobozdravstvenih storitev. 

-Dobljeni parametri so dovolj zanesljivi za primerjavo med skupinami. 

-Kazalci oz. parametri so dovolj zanesljivo merilo za dejansko zaznavo zadovoljstva oz. 

nezadovoljstva anketirancev z zobozdravstveno oskrbo.  

V številnih študijah o merjenju zadovoljstva anketirancev v zobozdravstvu, ki so bile v 

zadnjih dvajsetih letih opravljene v Evropi in drugod po svetu, so se raziskovalci skušali 

poenotiti in so kot merilo zadovoljstva uporabili enoten vprašalnik DSQ. Na podlagi pregleda 

literature ugotavljamo, da je DSQ v svetu dejansko najbolj razširjen in najpogosteje 

uporabljan vprašalnik za merjenje zadovoljstva anketirancev v zobozdravstvu. Citiran in 

povzet je v mnogih pomembnih študijah zadovoljstva uporabnikov zobozdravstvenih storitev: 

(Mascarenhas 2001; Skaret 2004; Hashim 2005; Sakalauskiene 2005; Stewart in Spencer 

2005; Chaffin 2007; Hayes 2008). Namen enotnega vprašalnika je v možnosti primerjave 

rezultatov raziskav med različnimi državami in možnosti primerjav na mednarodnem nivoju 

nasploh. Posamični raziskovalci so ga za svoje specifične raziskovalne potrebe še nekoliko 

modificirali in ga dopolnili še s posamičnimi dodatnimi vprašanji. 

Izboljšave vprašalnika so možne s poglobljenimi vprašanji, ki se lahko nanašajo zlasti na 

medosebni odnos zobozdravstvene oskrbe. Med slednje bi lahko uvrstili vplive 

zobozdravnikove osebnosti, kot tudi zobozdravnikove spretnosti in strokovnosti, ter njegovo 

organiziranost. Osnovnih devetnajst vprašanj DSQ vprašalnika je razdeljenih na pet sklopov. 

Posamezne razsežnosti storitev so testirane in evalvirane z več vprašanji. Posamezna 

vprašanja so zastavljena v pozitivni in druga v negativni obliki. Negativna oblika vprašanj naj 

bi ohranjala pozornost anketirancev, saj preprečuje avtomatsko odgovarjanje. 
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Vprašanja prvega sklopa testirajo dostopnost in skušajo iz treh zornih kotov najti kar najbolj 

realno sliko o tem problemu. Anketiranec je v tem sklopu zaprošen oceniti sledeče trditve: 

«Urnik vašega zobozdravnika je ugoden«,  

»Brez predhodnega naročila ne morem k zobozdravniku«,  

»Mnogokrat čakate predolgo na obravnavo pri zobozdravniku«. 

Drugi sklop trditev je namenjeno testiranju udobja in razpoložljivosti:  

»Lokacija vašega zobozdravnika je zelo ugodna«,  

»V okolici vašega doma je veliko zobozdravnikov«,  

»Zobozdravniška ordinacija, ki jo obiskujete, je lepo opremljena in je udobna«. 

V tretjem sklopu skuša vprašalnik dognati stroške za zdravljenje z vprašanji: 

«Vaši stroški za zobozdravnika so previsoki«,  

»Zobozdravnik bi se moral izogibati nepotrebnim stroškom zdravljenja«, 

»Zobozdravnik vam razloži stroške zdravljenja v naprej«.  

Za analizo o tretmaju bolečin so izbrane trditve: 

«Zobozdravnik bi moral posvetiti več pozornosti brezbolečinskemu delu«,  

»Ne bojite se, da bo vaše srečanje z zobozdravnikom boleče«,  

»Včasih ne pridete k zobozdravniku na naročen termin zaradi strahu pred bolečino«.  

Največ trditev pa je namenjenih ugotavljanju zadovoljstva s samo zobozdravniško storitvijo 

oz. z izidom zobozdravniške terapije :  

»Zobozdravnik bi vam lahko bolj pomagal izogniti se težavam z zobmi«, 

«Zobozdravnik vam je opravil temeljit oralni pregled«, 

«Zobozdravnik reši večino vaših zobozdravstvenih problemov-težav«, 

«Vedno obiskujem isto zobozdravniško ordinacijo«,  

»Vedno sem pri istem zobozdravniku«, 

» Z osebjem ste zadovoljni«,  

»Zobozdravnik vam razloži plan zdravljenja v naprej«. 

Tudi mi smo v naši raziskavi uporabljen DSQ anketni vprašalnik nekoliko modificirali. 

Najprej smo starost anketiranih anketirancev omejili na osemnajst let, ter uvedli omejitev, da 

pri raziskavi ne smejo sodelovati tisti uporabniki zobozdravstvenih storitev, pri katerih še ni 

minilo leto dni od izbire zobozdravnika. Poleg tega smo vprašalnik dopolnili s tremi 

dodatnimi vprašanji in sicer z: -vprašanjem v zvezi z zobnimi vsadki, -z vprašanjem o rednih 

zobozdravniških kontrolah ter -z vprašanjem o vrsti težav, zaradi katere anketiranci obiščejo 

zobozdravnika. S prvim dodatnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, kako najbolj vrhunska in 

hkrati najdražja zobozdravniška rehabilitacija anketirancev, z implantati, sovpada s tipom 
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zobozdravniške ordinacije. Predpostavljali smo, da ima največji delež vsadkov populacija, ki 

obiskuje zobozdravnika čistega zasebnika in najmanjši delež populacija anketirancev, ki 

obiskuje zdravstveni dom. Z dodatnim vprašanjem o rednih zobozdravniških kontrolah smo 

želeli poglobljeno preveriti dvoje: na eni strani samo dostopnost do kontrolnih pregledov, ter 

na drugi strani vpliv finančnega bremena na pogostnost obiskov zobozdravnika. Predvidevali 

smo, da na kontrolne preglede najmanj pogosto prihajajo anketiranci, ki obiskujejo 

zobozdravnika v zdravstvenem domu, predvsem zaradi dokazano najdaljših čakalnih dob v 

zdravstvenih domovih, kljub sorazmerno nizki glavarini oz. nizki številčni opredelitvi 

anketirancev za posameznega zobozdravnika. Ob tem smo bili nekoliko deljenega mnenja ali 

dejansko najbolj motivirani anketiranci tudi najpogosteje obiskujejo samoplačniškega 

zobozdravnika ali pa sta vloga in breme samoplačništva prevelika in odvračata anketirance od 

rednih zobozdravniških pregledov. Z vprašanjem o vrsti težav, zaradi katere anketiranci 

obiščejo zobozdravnika pa smo iskali tiste dodatne razloge, ki naj bi vplivali na zadovoljstvo 

anketirancev z zobozdravstvom, pa niso povezani ne z zobozdravnikovo spretnostjo, ne z 

njegovo strokovnostjo in ne z zobozdravniško organiziranostjo. Zanimalo nas je, ali so 

anketiranci, ki iščejo kakšno specifično zobozdravstveno oskrbo bolj zadovoljni od tistih, ki 

obiščejo zobozdravnika zaradi akutnih težav. Predpostavljali smo, da so urgentni anketiranci 

tisti, ki pridejo k zobozdravniku zgolj na iskanje prve pomoči, na splošno z zobozdravstvom 

nezadovoljni, četudi jih zobozdravnik v hipu reši hudih težav in bolečin. Domnevamo, da ima 

pri teh anketirancih nek prastrah pred zobozdravniškimi posegi tako veliko vlogo in tako velik 

vpliv, da jih odvrača od obiskov, deluje kot zavora in jim ne dopušča, da bi se soočili s 

potrebno sanacijo. Na ta način se znajdejo v začaranem krogu, saj jim zobje zaradi nerednih 

obiskov in s tem nerednih kontrolnih pregledov, propadajo. Z zobozdravnikom se soočijo, ko 

res nimajo več druge izbire in jih bolečine privedejo v zobozdravniške ordinacije. Zaradi 

bolečin so večinoma nejevoljni, so pod stresom in manj dovzetni za vse pozitivne vidike 

zobozdravstvene oskrbe. Predstavljali naj bi najbolj kriti čen in najmanj zadovoljen del 

populacije z zobozdravstvom. 

Poleg najbolj razširjenega modificiranega m-DSQ vprašalnika smo za testiranje uporabnikov 

zobozdravstvene oskrbe uporabili tudi vprašalnik o zadovoljstvu odraslih anketirancev v 

zobozdravstvu, ki je bil razvit v pilotski študiji na stomatološki fakulteti v Kaunasu 

(Sakalauskiene, 2005). Izbrali smo ga, ker nudi po naši oceni, za razliko od vseh ostalih 

vprašalnikov najbolj celovito, najbolj poglobljeno in najbolj natančno analizo vpliva 

zobozdravnikove strokovnosti, osebnosti in organiziranosti na raven zadovoljstva 

anketirancev v zobozdravstvu. Vsebuje vprašanja, ki so razdeljena v tri sklope in se nanašajo 
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na: a) zobozdravnikovo strokovnost: ustrezno postavljanje diagnoze, natančna obravnava, 

odprava težav, skrbna in nežna sanacija, seznanjenost s tehnološkimi dosežki, preverjanje 

svojega dela (8 vprašanj v prilogi 1.11a).  

b) zobozdravnikovo osebnost: spoštljivost, prijaznost, razumevanje, sočutnost, umirjenost, 

samozavestnost, dostopnost-odprtost, humornost in zaupnost (10 vprašanj v prilogi 1.11 b).  

c) zobozdravstveno organiziranost: varnost, higienska ustreznost, fleksibilnost naročanja in 

ustrezen čas čakanja, vzdušje v ordinaciji, ustrežljivost osebja, udobnost, razpoložljivost 

zobozdravnika izven delovnega časa itd. (12 vprašanj v prilogi 1.11 c).  

Na koncu je dodano še vprašanje o skupni oceni zadovoljstva z zobozdravstveno oskrbo. 

Vprašalnik se nam zdi zelo primeren, saj omogoča natančno analizo medosebnih dejavnikov 

(anketiranec-zobozdravnik), ki sicer pri DSQ vprašalniku niso zajeti. Hkrati je vprašalnik 

Sakalauskiene sistematična sinteza vprašanj, uporabljenih v vprašalnikih predhodnih študij o 

zadovoljstvu anketirancev z zobozdravstvom. 

Ker na kakovost zobozdravstvenih storitev in s tem na zadovoljstvo uporabnikov le teh vpliva 

tudi v disertaciji iskana vrsta izvajalca storitev (javna, javna s koncesijo in zasebna), so bili 

enotni vprašalniki v enakem številu razdeljeni med že omenjene izvajalce glede na njihov 

status in označeni s pripadajočimi oznakami. 

Oba opisana vprašalnika smo uporabili v vseh treh izbranih skupinah uporabnikov 

zobozdravstvenih storitev in v njunem okviru pripisali rezultate večjemu delu populacije, 

katere izbrana skupina predstavlja. Izsledke rezultatov doktorske disertacije, kjer smo 

ocenjevali zadovoljstvo anketirancev v zobozdravstvu z vidika uporabnikov zobozdravstvenih 

storitev, je mogoče primerjati tudi z izsledki študiji, opravljenih v drugih državah, v drugih 

zdravstvenih sistemih, v določenih ozirih pa tudi s podobnimi predhodnimi raziskavami, 

opravljenimi v Sloveniji. Ocene uporabnikov so sicer subjektivne, pa vendarle so glede na vse 

ostale udeležence, vključene v sistem zdravstvene oskrbe, najbolj zanesljive. 

Zanesljivost našega merskega instrumenta smo testirali s koeficientom α oz. Crombachovim 

koeficientom, ki meri v kolikšnem obsegu predstavljajo različna vprašanja ustrezno merilo za 

izbrani koncept. Crombachov koeficient predstavlja namreč povprečje vseh možnih ocen 

zanesljivosti znotraj razdeljenega testa oz. povprečja skupka testiranj (Kodrič, 2005). 

Ustrezen in zanesljiv merilni instrument zagotavlja, ponovljivost in primerljivost rezultatov 

testiranja istega anketiranca pri morebitnem ponovnem testiranju, ki bi potekalo v enakih 

okoliščinah. 

V doktorski disertaciji smo testirali s koeficientom α tako DSQ vprašalnik, kot tudi vprašalnik 

Sakalauskiene. Pri slednjem je za sklop vprašanj A znašala vrednost dobljenega 
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Crombachovega koeficienta ,798, za sklop vprašanj B ,852, za sklop vprašanj C ,672, ter za 

DSQ vprašalnik ,543. Na podlagi dobljenih vrednosti Crombachovih koeficientov sklepamo, 

da smo izbrali primerne in dovolj zanesljive merske instrumente. 

 

11.4 Merske lestvice 

 

Pri modifikaciji DSQ vprašalnika smo za razliko od njegove originalne verzije, ki uporablja 

za merjenje petstopenjsko Likertovo lestvico, vprašali uporabnike zobozdravniških storitev ali 

razsežnost dobljene storitve ustreza pričakovani storitvi ali ne. Možen je bil še odgovor ne 

vem, za primere, ko se uporabnik storitve ni mogel odločiti ali je storitev izpolnila oz. ni 

izpolnila njegovih pričakovanj.  

Pri vprašalniku Sakalauskiene je bila uporabljena deset stopenjska Likertova merska lestvica, 

ki omogoča obsežno in poglobljeno oceno za iskano informacijo. V tem sklopu vprašanj smo 

želeli pridobiti natančen vpogled v odnos med zobozdravnikom in anketirancem, proučiti 

anketirančeve zaznave le tega ter analizirati ustreznost in kvaliteto komunikacije med njima.  

Omenjen vprašalnik smo glede na osnovno inačico vprašalnika nadgradili z izračunanimi 

indeksi zadovoljstva. Tako smo z namenom, dobiti celostno oceno o zadovoljstvu, najprej 

izračunali skupni indeks zadovoljstva ter nato še indekse zadovoljstva za vsak posamezni 

sklop vprašanj. Slednje smo izvedli z namenom dobiti vpogled v posamezne razsežnosti 

zobozdravniške storitve (zobozdravnikova strokovnost, osebnost in zobozdravniška 

organiziranost). Zanimalo nas je namreč tudi, kako je skupno zadovoljstvo povezano z 

zadovoljstvom po omenjenih sklopih, oz. katera od razsežnosti zobozdravniških storitev je za 

uporabnike največjega pomena. Nadalje smo indekse zadovoljstva primerjali glede na tip 

izvajalca zobozdravniških storitev in zgolj informativno preverili, ali se glede na tip izvajalca 

po posameznih regijah le ti med seboj tudi pomembno razlikujejo.  

Pri analizi zadovoljstva z zobozdravnikovo strokovnostjo je imel DSI indeks zadovoljstva 

lahko vrednosti med osem in osemdeset; DSI 8-80, pri analizi zobozdravnikove osebnosti DSI 

od 10-100 in pri analizi zobozdravniške organiziranosti DSI med 12 in 120. Skupni DSI- 

indeks zadovoljstva pa je lahko imel vrednosti DSI od 30-300. 
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Slika 11.1: Model predvidenih dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov 

zobozdravstvenih storitev 

 

 

Vir: Pečnik (2013). 

 

 

12. CILJI DELA IN HIPOTEZE DOKTORSKE DISERTACIJE Z 

METODAMI DOKAZOVANJA 

 

 

V doktorski disertaciji smo si kot cilj našega dela zastavili sledeče naloge: 

 

1. ugotoviti skupno raven zadovoljstva uporabnikov zobozdravniških storitev, cca dvajset let 

po uvedbi privatizacije v zdravstvu, upoštevaje vedno več pritožb pacientov čez delo 

zdravnikov in zobozdravnikov in vedno več zamenjav izbranega osebnega zobozdravnika 

2. uporabiti mednarodna vprašalnika in ugotoviti njuno ustreznost, zanesljivost in veljavnost  

3. ugotoviti vpliv: 

-lastnosti pacientov na zadovoljstvo (spol, starost, izobrazba, mesečni prihodki in 

zakonski stan) na zadovoljstvo pacientov 

-stroškov za terapijo na zadovoljstvo 

ZADOVOLJSTVO 
Lastnosti 
uporabnikov 
-spol 
-starost 
-izobrazba 
-zakonski stan 
-zaslužek 

Lastnosti 
zobozdravnika 
-strokovnost  
-osebnost 
-organiziranost 

Nameni in težave 
uporabnikov 

Strah  
uporabnikov pred 
posegom 

Tip izvajalca 
-ZD 
-koncesionar 
-samoplačnik 

Stroški  
za zobozdravstvo 

Pogostost obiskov 
uporabnikov 
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-statusa izvajalca zobozdravstvenih storitev na zadovoljstvo 

-lastnosti zobozdravnika (-strokovnost, -osebnost in –organiziranost) na zadovoljstvo 

pacientov in njegovega načina komunikacije na razbremenitev strahu pacientov pred 

posegi 

-vrste zobozdravstvenih težav in namenov za obisk zobozdravnika, -pogostosti obiskov 

zobozdravnika ter -strahu anketirancev pred posegi na zadovoljstvo 

4. primerjati faktorje zadovoljstva stomatoloških pacientov v Sloveniji z drugimi okolji 

5. z metodo multiple regresije ugotoviti kateri izmed proučevanih faktorjev imajo največji 

vpliv na zadovoljstvo stomatoloških pacientov 

 

12.1 Hipoteze doktorske disertacije 

 

H1. Zadovoljstvo z zobozdravstvenimi storitvami je povezano s socio-demografskimi 

značilnostmi anketirancev: -s spolom,- s starostjo,- z izobrazbo, -z mesečnimi prihodki,- z 

zakonskim stanom anketiranca. 

Prvo hipotezo smo razdelili na pet raziskovalnih vprašanj v katerih analiziramo povezavo 

zadovoljstva anketirancev s: 

 -H1-1 -s spolom;(med uporabniki zobozdravniških storitev naj bi bile ženske bolj zadovoljne 

z zobozdravstveno oskrbo ko moški),  

-H1-2- s starostjo; (mlajši anketiranci naj bi bili manj zadovoljni kot starejši),  

-H1-3- z izobrazbo; (višje in visoko izobraženi anketiranci naj bi bili manj zadovoljni kot 

uporabniki z osnovno in srednješolsko izobrazbo), 

 -H1-4- z mesečnimi prihodki; (anketiranci z nižjimi mesečnimi prihodki naj bi bili manj 

zadovoljni), 

 -H1-5– z zakonskim stanom anketiranca; (med zakonskimi kategorijami naj bi obstajale 

razlike v zadovoljstvu; samski anketiranci naj bi bili manj zadovoljni z zobozdravniško 

oskrbo kot poročeni ) 

 

H2. Zadovoljstvo z zobozdravstvenimi storitvami ni povezano s stroški anketirancev za 

zobozdravstveno terapijo. 

 

H3. Zadovoljstvo z zobozdravstvenimi storitvami je povezano s statusom izvajalcev 



 

 135 

zobozdravniških storitev (javno- zdravstveni dom, javno- koncesija, zasebno samoplačništvo). 

 

H4. Zadovoljstvo z zobozdravstvenimi storitvami je povezano z zobozdravnikovo osebnostjo in 

njegovim načinom komunikacije z anketirancem. Dobra komunikacija je eden izmed ključnih 

elementov terapije-zaupanja in v veliki meri razbremeni anketiranca (vseobsegajočega) 

strahu pred zobozdravniškimi posegi. 

 

H5. Zadovoljstvo z zobozdravstvenimi storitvami je povezano z nameni in s težavami, zaradi 

katerih anketiranci obiskujejo svojega zobozdravnika Na zadovoljstvo vplivata poleg vrste 

zobozdravstvenih težav tudi pogostost obiskov in strah pred zobozdravniškimi posegi. 

 

12.2 Metode preverjanja hipotez 

 

Hipoteze smo preverjali z metodami statistične analize in sicer smo uporabili frekvenčno 

distribucijo, opisno statistiko, t-test za neodvisne vzorce, hi-kvadrat test, analizo variance, 

Pearsonov korelacijski test in metodo multiple regresije. S pomočjo faktorske analize pa smo 

preverili zanesljivost izbranega merskega instrumenta.  

Bivariantna analiza podatkov je bila uporabljena za ugotavljanju značilnih razlik med 

povprečnim indeksom zadovoljstva (Povprečje dental satisfaction score) in vplivi spola, 

starosti, zakonskega stanu, izobrazbe in dohodkov nanj. 

Hipoteze smo najprej testirali z opisnimi statistikami: aritmetično sredino ter standardnim 

odklonom vrednosti v posameznih sklopih.  

Povezave med posameznimi spremenljivkami smo analizirali s pomočjo Pearsonovega 

koeficienta korelacije, ki je računski postopek, ki ga lahko uporabimo pri linearni povezanosti 

numeričnih spremenljivk, za katere pa je potrebna simetrična porazdelitev (Knežević 2004, 

str. 116). Z uporabo navedenega koeficienta smo proučevali povezavo med posameznimi 

iskanimi dejavniki ter izvedli analizo povezanosti med neodvisnimi in odvisno spremenljivko. 

T test smo uporabili za testiranje povezanosti med neodvisnimi spremenljivkami z dvema 

kategorijama in odvisno spremenljivko. Za testiranje povezanosti neodvisnih spremenljivk z 

več kategorijami in odvisno spremenljivko pa smo porabili analizo variance. Osnovna 

predpostavka t testa temelji na homogenosti varianc oz. na enaki variabilnosti vzorcev 

(Knežević 2004, str. 187). Z omenjenim testom smo iskali morebitne razlike v aritmetičnih 

sredinah za proučevane spremenljivke med neodvisnimi skupinami. Tako smo ugotavljali 

statistično pomembne razlike med neodvisnimi in odvisno spremenljivko. 
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S hi kvadratom smo testirali povezanost med dvema spremenljivkama v primerih, ko 

testiranje homogenosti variance ni dopuščalo uporabe analize variance. 

Za ugotavljanje povezanosti med neodvisnimi spremenljivkami in skupno oceno zadovoljstva 

uporabnikov zobozdravstvenih storitev pa smo uporabili t test in analizo variance. Analiza 

variance nam je namreč omogočila razcep skupne variance med množicami podatkov na 

posamezne komponente in analizo odvisnosti med posameznimi opazovanimi pojavi. S 

pomočjo analize variance smo ugotavljali ali obstajajo statistično pomembne razlike med 

neodvisnimi in odvisno spremenljivko. 

Za ugotavljanje razlike med dvema povprečnima vrednostma za neodvisna vzorca, ko 

proučevana številska spremenljivka ni bila normalno porazdeljena oz. ko smo imeli opisne 

spremenljivke, merjene na ordinalni skali, smo uporabili Mann-Whitneyev test in Wilcoxon 

ranga-sum test 

Testa predstavljata neparametrična ekvivalenta parametričnemu t-testu. Pri obeh testih se 

vrednosti številske spremenljivke pretvorijo v range, tako da se najmanjši vrednosti pripiše 

rang 1, naslednji najmanjši rang 2, itd. Za izračun testne statistike se uporabijo vrednosti 

rangov. Pri Wilcoxon ranga-sum testu je testna statistika Ws, ki je pri enako velikih skupinah 

enaka manjši od obeh vsot rangov skupine oz. vsoti rangov manjše skupine, ko skupini nista 

enako veliki. Vrednost statistike Ws je statistično značilna pri p < 0,05, če je njena absolutna 

standardizirana vrednost Z večja od 1,96. Zelo podoben Wilcoxonov ranga-sum testu je Man-

Whitneyev test, ki temelji na testni statistiki U, opredeljeni za skupino. 

Faktorska analiza, s katero smo preverjali zanesljivost izbranega merskega instrumenta, je 

imela za cilj poiskati faktorje, ki vplivajo na merjene spremenljivke, katerih nismo direktno 

merili. Hkrati smo z izbrano metodo skušali pojasniti korelacije med osnovnimi oziroma 

izvornimi spremenljivkami in formirali nekaj novih spremenljivk – faktorjev, ki so linearne 

kombinacije starih in so lahko med seboj korelirani. S faktorsko analizo smo tako iskali 

skupno lastnost opazovanih spremenljivk oziroma njihovo povezanost. Metodo smo izvedli v 

dveh korakih, pri čemer smo najprej določili metodo za oceno komunalitet, nato pa izvedli 

rotacijo za oceno faktorske uteži.  

 

Vse podatke, zbrane z našim merilnim instrumentom, smo analizirali s pomočjo 

računalniškega programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 
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12.3 Pregled sodelujočih anketirancev v raziskavi 

 

Vzorec anketiranih v raziskavi izhaja iz treh večjih in raznolikih območj Slovenije in je 

namenski, pri čemer so bili anketiranci v okviru opredeljenih kvot izbrani naklujčno. Kot tak 

ne predstavlja reprezentativnega vzorca za Slovenijo. Podrobnejša analiza strukture 

anketirancev pokaže, da imamo trikrat po tri številčno enakovredne skupine uporabnikov 

zobozdravstvenih storitev, pri katerih smo opazovali socio-demografske značilnosti: spol, 

starost, izobrazbo, poklic, mesečne prihodke ter zakonski stan. 

Analiza strukture glede na spol v raziskavo zajetih uporabnikov zobozdravniških storitev je 

pokazala, da na splošno zobozdravnika obiskuje praktično popolnoma enakovreden delež 

žensk in moških.  

 

Tabela 12.1: Deleži v raziskavo zajetih anketirancev glede na spol 

Spol Frekvenca % Kumulativen odstotek 

moški 676 50,1% 50,1% 

ženske 674 49,9% 100,0% 

Skupaj 1350 100,0%  

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Podatki SURS za splošno populacijo kažejo, da je bilo v republiki Sloveniji na dan 1. 7 2011 

49, 47% moških in 50, 53% žensk. 

Tudi pri pregledu zastopanosti moških in žensk glede na kraj izvajanja zobozdravniških 

storitev smo prišli do podobnih ugotovitev, ki veljajo za celoten vzorec. Nekoliko večji delež 

ženskih uporabnic zobozdravniških storitev je v Kopru, v Ljubljani je nekoliko večji delež 

moških uporabnikov, medtem, ko je bil delež moških in žensk v Mariboru praktično enak. 

 

Tabela 12.2: Deleži v raziskavo zajetih anketirancev glede na spol in kraj izvedene raziskave 

Mesto Spol N % skupnega števila 

moški 206 45,8% 

ženske 244 54,2% Koper 

Skupaj 450 100,0% 

moški 244 54,2% Ljubljana 

ženske 206 45,8% 
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Skupaj 450 100,0% 

moški 226 50,2% 

ženske 224 49,8% Maribor 

Skupaj 450 100,0% 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

S podrobnejšo analizo strukture uporabnikov zobozdravniških storitev po spolu in tipu 

ordinacije, ločeno po krajih izvedene raziskave, smo ugotovili, da je bilo v Kopru v 

zdravstvenem domu dvakrat več žensk kot moških, v koncesijski zobozdravniški ordinaciji je 

bil delež žensk nekoliko večji, pri zobozdravniku samoplačniku pa so prevladovali moški, ki 

jih je bilo kar trikrat več kot žensk.  

V Ljubljani v zdravstvenem domu prevladujejo ženske, v koncesijski zobozdravniški 

ordinaciji je bil delež moških nekoliko večji, pri zobozdravniku samoplačniku pa je bilo 

moških uporabnikov zobozdravniških storitev dvakrat več kot žensk. Tudi v zdravstvenem 

domu Maribor je bil delež žensk skoraj dvakrat večji od deleža moških, v koncesijski 

zobozdravniški ordinaciji je bilo žensk nekoliko več, pri zobozdravniku samoplačniku pa so 

podobno kot v Kopru in v Ljubljani močno prevladovali moški, katerih delež pa je bil kar 5 

krat večji od deleža žensk (Priloga 2.12, Tabela 2.1). 

 

Razdelitev uporabnikov glede na spol in glede na tip izvajalca zobozdravniških storitev je na 

celotnem vzorcu pokazala, da v zdravstvenih domovih občutno prevladujejo ženske, da je 

delež žensk in moških zelo podoben pri zobozdravnikih koncesionarjih in da je pri 

zobozdravnikih samoplačnikih delež moških 2,6 krat večji od deleža žensk. 

 

Tabela 12.3: Razdelitev uporabnikov glede na spol in tip izvajalca 

Spol 
Tip izvajalca 

moški ženske Skupaj 

Število 223 357 580 ZD 

% 38,4% 61,6% 100.0% 

Število 202 223 425 koncesija 

% 47,5% 52,5% 100.0% 

Število 251 94 345 

ordinacija 

samoplačnik 

% 72,8% 27,2% 100.0% 
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Število 676 674 1350 
Skupaj 

% 50.1% 49,9% 100,0% 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Povprečna starost anketirancev, ki so bili zajeti v našo raziskavo, je bila 44,9 let. Najmlajši 

anketiranec je imel 18 let, najstarejši pa 83 let. 

 

Tabela 12.4: Starostna struktura v raziskavo zajetih uporabnikov zobozdravniških storitev 

 N Minimum Maksimum Povprečje Std. napaka Std. deviacija 

starost 1346 18 83 44,98 ,364 13,368 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Povprečna starost moških uporabnikov zobozdravniških storitev je bila 44,3 leta, žensk pa 

45,6 let. Po podatkih SURS-a je bila povprečna starost moških 39,7 let in žensk 43,0 let. 

Anketiranci, ki so obiskali zobozdravnike v zdravstvenih domovih, so bili v povprečju stari 

45 let, v koncesijskih ordinacijah 48,7 let ter pri zobozdravnikih samoplačnikih v povprečju 

40,1 let. (Priloga 2.12, preglednici 2.2, 2.3) 

Upoštevaje tip izvajalca smo med uporabniki zobozdravstvenih storitev glede na starost 

ugotovili statistično pomembne razlike. Tako vidimo, da se ordinacije po starostni strukturi 

anketirancev med seboj značilno razlikujejo.  

 

Tabela 12.5: Primerjava starostne strukture uporabnikov glede na tip izvajalca 

zobozdravniških storitev 

95% interval zaupanja 

(I) ordinac. (J) ordinac. Sred. razl. (I-J) 

Std. 

napaka Značilnost Spodaj Zgoraj 

Koncesija -3,647* ,830 ,000 -5,64 -1,66 
ZD 

Samoplačnik 4,899* ,885 ,000 2,78 7,02 

ZD 3,647* ,830 ,000 1,66 5,64 
Koncesija 

Samoplačnik 8,547* ,942 ,000 6,29 10,80 

ZD -4,899* ,885 ,000 -7,02 -2,78 
Samoplačnik 

Koncesija -8,547* ,942 ,000 -10,80 -6,29 

*p<0,05 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 
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Zdravstveni dom obiskuje največ anketirancev v starostnem obdobju od 25 do 48 let, sledijo 

anketiranci od 49. do 70. leta starosti. Starejši nad 70 let predstavljajo v zdravstvenih domovih 

zgolj 2,8% delež glede na število vseh uporabnikov zobozdravstvenih storitev. Daleč 

najmanjši delež predstavljajo najmlajši (do 24 leta starosti) uporabniki zobozdravstvenih 

storitev. Zobozdravnike koncesionarje obiskuje glede na starostno strukturo zelo podobna 

starostna populacija uporabnikov kot zobozdravnike v zdravstvenih domovih. Največja 

odstopanja so pri zobozdravnikih samoplačnikih, kamor starejši anketiranci nad 70 let sploh 

ne hodijo, delež generacije do 24 let je minimalen, daleč najbolj pa prevladuje generacija 

anketirancev od 25 do 48 leta. 

 

Tabela 12.6: Starostna struktura uporabnikov po tipu ordinacije 

Ordinacija Starostna skupina N % N 

do 24 22 1,6% 

25 do 48 340 25,3% 

49 do 69 177 13,2% 

nad 70 38 2,8% 

ZD 

Skupaj 577 42,9% 

do 24 6 0,4% 

25 do 48 222 16,5% 

49 do 69 156 11,6% 

nad 70 41 3,0% 

Koncesija 

Skupaj 425 31,6% 

do 24 18 1,3% 

25 do 48 257 19,1% 

49 do 69 69 5,1% 
Samoplačnik 

Skupaj 344 25,6% 

do 24 46 3,4% 

25 do 48 819 60,8% 

49 do 69 402 29,9% 

nad 70 79 5,9% 

Skupaj 

Skupaj 1346 100,0% 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 
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Pri pregledu starostne strukture uporabnikov zobozdravniških storitev po mestih ugotavljamo 

najvišjo (46,5) povprečno starost pri uporabnikih v Kopru, sledijo jim uporabniki v Mariboru 

s povprečno starostjo 46,2 leti, v Ljubljani pa smo opazili statistično pomembno razliko v 

letih glede na ostala opisana kraja. Tako so bili v Ljubljani v raziskavo zajeti anketiranci 

statistično najmlajši (F 14.966, Značilnost ,000) in so imeli v povprečju 42,1 let. (Priloga 2.12 

preglednici 2.4 in 2.4 a). 

 

Glede na zakonski stan obiskuje zobozdravnika na splošno največ poročenih anketirancev, 

sledijo jim anketiranci v partnerski zvezi, samski, razvezani, najmanj pa je bilo med 

uporabniki zobozdravniških storitev vdovcev. 

 

Tabela 12.7: Število in deleži uporabnikov zobozdravniških storitev glede na zakonski stan 

Zakonski stan N % N 

Poročen 630 47,2% 

V partnerski zvezi 471 35,3% 

Razvezan 76 5,7% 

Vdovec 26 1,9% 

Samski 133 10,0% 

Skupaj 1336 100,0% 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Poročenih prebivalcev republike Slovenije je bilo po podatkih SURS-a na dan 1.1.2012 

46,2%, sledili so jim samski z 39%, ovdovelih je bilo 8,2% razvezanih pa 6,5% prebivalcev1 

(v našem vzorcu je bilo 47,2% poročenih, 35,3% jih živi v partnerski zvezi in 10 % je bilo 

samskih, 5,7% razvezanih ter 1.9% ovdovelih anketirancev). 

 

Glede na tip izvajalca zobozdravniških storitev opažamo, da prevladujejo v zdravstvenih 

domovih anketiranci v partnerski zvezi, sledijo jim poročeni anketiranci, samski in razvezani 

so zastopani v podobnem deležu, najmanj pa je v zdravstvenih domovih vdovcev. Pri 

zobozdravnikih koncesionarjih je največ poročenih anketirancev, sledijo tisti, ki so v 

partnerski zvezi, samski, razvezani in vdovci. Pri samoplačnikih pa je največji delež 

poročenih, drugi največji delež samoplačniških anketirancev pa pripada samskim 
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anketirancem. Nadalje sledijo anketiranci v partnerski zvezi, razvezani in vdovci. 

 

Tabela 12.8: Deleži uporabnikov zobozdravniških storitev glede na zakonski stan in tip 

ordinacije 

Ordinacija Zakonski stan N % N 

Poročen 223 38,8% 

V partnerski zvezi 262 45,6% 

Razvezan 36 6,3% 

Vdovec 12 2,1% 

Samski 42 7,3% 

ZD 

Skupaj 575 100,0% 

Poročen 206 48,8% 

V partnerski zvezi 155 36,7% 

Razvezan 17 4,0% 

Vdovec 10 2,4% 

Samski 34 8,1% 

Koncesija 

Skupaj 422 100,0% 

Poročen 201 59,3% 

V partnerski zvezi 54 15,9% 

Razvezan 23 6,8% 

Vdovec 4 1,2% 

Samski 57 16,8% 

Samoplačnik 

Skupaj 339 100,0% 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Od bolj pričakovanih rezultatov navajamo sledeče: samskih anketirancev je največ pri 

zobozdravnikih samoplačnikih, vdovcev je največ v zdravstvenih domovih in najmanj pri 

zobozdravnikih samoplačnikih. Največ razvezanih uporabnikov zobozdravniških storitev je v 

zdravstvenih domovih in najmanj pri zobozdravnikih koncesionarjih. Anketirancev, ki živijo v 

partnerski skupnosti, pa je občutno najmanj pri zobozdravnikih samoplačnikih. 
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Tabela 12.9: Pregled zastopanosti anketirancev po zakonskem stanu in tipu zobozdravniške 

ordinacije 

Zakonski stan Ordinacija N % N 

ZD 223 35,4% 

Koncesija 206 32,7% 

Samoplačnik 201 31,9% 
Poročen 

Skupaj 630 100,0% 

ZD 262 55,6% 

Koncesija 155 32,9% 

Samoplačnik 54 11,5% 
V partnerski zvezi 

Skupaj 471 100,0% 

ZD 36 47,4% 

Koncesija 17 22,4% 

Samoplačnik 23 30,3% 
Razvezan 

Skupaj 76 100,0% 

ZD 12 46,2% 

Koncesija 10 38,5% 

Samoplačnik 4 15,4% 
Vdovec 

Skupaj 26 100,0% 

ZD 42 31,6% 

Koncesija 34 25,6% 

Samoplačnik 57 42,9% 
Samski 

Skupaj 133 100,0% 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Analiza pogostosti obiskov zobozdravniških ordinacij je pokazala, da obiskujejo moški 

anketiranci zobozdravnike v zdravstvenih domovih pogosteje kot ženske, medtem ko je delež 

obeh spolov, glede na število obiskov, pri koncesionarjih praktično enak. Zobozdravnike 

samoplačnike precej pogosteje obiskujejo ženske v primerjavi z moškimi uporabniki 

zobozdravniških storitev. Razdelitev pogostosti obiskov posameznih ordinacij po spolu je v 

prilogi 2.12, Tabela 2.9. 
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Tabela 12.10: Pogostost obiskanosti posameznih tipov zobozdravniških ordinacij glede na 

spol uporabnikov 

Ordinacija Spol N Povprečje Std. deviacija 

Std. napaka 

povprečja 

moški 214 3,29 3,151 ,215 

ZD 

Pogostost 

obiskov 

ord. 

ženske 336 2,51 2,328 ,127 

moški 176 2,25 1,943 ,146 

Koncesija 

Pogostost 

obiskov 

ord. 

ženske 216 2,47 2,309 ,157 

moški 247 4,91 4,080 ,260 

Samoplačnik 

Pogostost 

obiskov 

ord. 

ženske 91 7,02 4,969 ,521 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Glede stopnje izobrazbe ugotavljamo, da ima največ v našo raziskavo zajetih uporabnikov 

zobozdravniških storitev srednješolsko izobrazbo (37,8%). Podatek je sorazmerno skladen s 

podatki SURS –(2011) za splošno populacijo, ki prav tako navaja, da je največji delež 

prebivalstva v RS srednješolsko izobraženih in znaša 53,34%. 

Nadaljnja primerjava s podatki SURS-a pa kaže na določena odstopanja vzorca od značilnosti 

splošne populacije. Delež prebivalstva RS z osnovnošolsko izobrazbo znaša 24,73%, vzorec 

(4,8%), z višjo in visokošolsko izobrazbo pa 12,7% (vzorec 57%)11. 

 

Tabela 12.11: Deleži anketirancev po izobrazbi 

Izobrazba N % N 

Osnovna 63 4,8% 

Srednja 500 37,8% 

Višja 372 28,1% 

Visoka 389 29,4% 

Skupaj 1.324 100,0% 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

                                                 
11 Ker so podatki anonimni, morda anketiranci v preveliki vnemi svojo izobrazbo povišajo za eno 
stopnjo, kar bi se ravno ujemalo s podatki iz letopisa SURS-a (2011). 
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Pri zobozdravnikih samoplačnikih nismo našli niti enega anketiranca, ki bi imel zgolj 

osnovnošolsko izobrazbo. Hkrati pa kar 81 % vseh v raziskavo zajetih uporabnikov 

zobozdravniških storitev z osnovnošolsko izobrazbo obiskuje zobozdravnike v koncesijskih 

ordinacijah, medtem ko največ visokošolsko izobraženih anketirancev obiskuje 

zobozdravnike v zdravstvenih domovih.  

 

Tabela 12.12: Deleži anketirancev po izobrazbi in tipu zobozdravniške ordinacije 

Izobrazba Ordinacija N % N 

ZD 12 19,0% 

Koncesija 51 81,0% Osnovna 

Skupaj 63 100,0% 

ZD 194 38,8% 

Koncesija 195 39,0% 

Samoplačnik 111 22,2% 
Srednja 

Skupaj 500 100,0% 

ZD 176 47,3% 

Koncesija 84 22,6% 

Samoplačnik 112 30,1% 
Višja 

Skupaj 372 100,0% 

ZD 196 50,4% 

Koncesija 92 23,7% 

Samoplačnik 101 26,0% 

Visoka 

Skupaj 389 100,0% 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Za samoplačniške zobne ordinacijah ugotavljamo enakomerno porazdelitev deleža 

anketirancev s srednjo, višjo in visokošolsko izobrazbo. V koncesijskih ordinacijah močno 

prevladujejo srednješolsko izobraženi anketiranci, deleža višje in visokošolsko izobraženih 

anketirancev pa sta si skoraj enaka. Anketiranci z osnovno šolo predstavljajo 12,1% delež 

vseh anketirancev, ki obiskujejo koncesijske zobozdravniške ordinacije. Zobozdravnika v 

zdravstvenem domu obiskuje zgolj 2,1 % osnovnošolsko izobraženih, medtem ko so deleži 

srednje, višje in visokošolsko izobraženih praktično enaki.  
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Tabela 12.13: Deleži anketirancev po izobrazbi in tipu ordinacije 

Ordinacija Izobrazba N % N 

Osnovna 12 2,1% 

Srednja 194 33,6% 

Višja 176 30,4% 

Visoka 196 33,9% 

ZD 

Skupaj 578 100,0% 

Osnovna 51 12,1% 

Srednja 195 46,2% 

Višja 84 19,9% 

Visoka 92 21,8% 

Koncesija 

Skupaj 422 100,0% 

Srednja 111 34,3% 

Višja 112 34,6% 

Visoka 101 31,2% 

Samoplačnik 

 

Skupaj 324 100,0% 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Analiza izobrazbene strukture uporabnikov glede na vrsto izvajalca in kraj bivanja kaže, da so 

v zdravstvenem domu v Kopru anketiranci s srednjo, višjo in visoko izobrazbo enakovredno 

(po tretjinah) zastopani, delež osnovnošolsko izobraženih anketirancev pa je 3,5 odstoten. 

Delež osnovnošolsko izobraženih uporabnikov je večji v koprski koncesijski ordinaciji (15%). 

Ta tip ordinacije v največjem deležu obiskujejo srednješolsko izobraženi (46%), sledijo jim 

višje in visoko izobraženi uporabniki zobozdravniških storitev (20 oz. 19 %). Pri 

zobozdravniku samoplačniku v Kopru, nismo našli nobenega anketiranca z osnovnošolsko 

izobrazbo, deleži srednje, višje in visoko izobraženih pa so bili enakovredno zastopani in 

podobni deležem anketirancev v zdravstvenem domu. 

V Ljubljani v zdravstvenem domu ni bilo v raziskavo zajetega nobenega anketiranca z 

osnovno šolo. Med vsemi anketiranci, ki obiskujejo ljubljanski zdravstveni dom, je največ 

anketirancev z visoko izobrazbo, sledijo jim anketiranci s srednješolsko in višješolsko 

izobrazbo. V koncesijski zobni ordinaciji v Ljubljani je močno prevladoval delež 

srednješolsko izobraženih uporabnikov. Delež osnovnošolsko izobraženih anketirancev 

predstavlja 5% vseh koncesijskih anketirancev. V samoplačniški ordinaciji v Ljubljani 
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prevladujejo višješolsko izobražen, sledijo jim srednje in visokošolsko izobraženi, 

osnovnošolsko izobraženih anketirancev pa v tej ordinaciji ni bilo. Tudi v mariborskem 

zdravstvenem domu je bilo malo (2,5%), osnovnošolsko izobraženih anketirancev srednje, 

višje in visoko izobraženi pa so bili zastopani v enakovrednih tretjinskih deležih. V 

koncesijski ordinaciji je med vsemi tremi tipi izvajalcev največ osnovnošolsko izobraženih, 

sledijo jim srednješolsko izobraženi, višje in visokošolsko izobraženih pa je približno dve 

petini. V samoplačniški ordinaciji v Mariboru podobno kot pri samoplačnikih v Kopru in v 

Ljubljani ni bilo niti enega anketiranca z osnovno šolo, deleži srednje in visoko, ter 

višješolsko izobraženih pa so bili precej podobni in enakovredni (Priloga 2.12 Tabela 2.7). 

 

Naredili smo tudi pregled spola in izobrazbe ter ugotovili, da s tega vidika med spoloma ni 

pomembnih razlik, razen pri visoko izobraženih, kjer prevladujejo moški.  

 

Tabela 12.14: Deleži anketirancev po stopnji izobrazbe in spolu 

Izobrazba 
Spol 

osnovna srednja višja visoka Skupaj 

Število 18 235 180 226 659 
Moški 

% 2,7% 35,7% 27,3% 34,3% 100,0% 

Število 45 265 192 163 665 
Ženske 

% 6,8% 39,8% 28,9% 24,5% 100.0% 

Število 63 500 372 389 1324 
Skupaj 

% 4.8% 37,8% 28,1% 29,4% 100,0% 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

V našo raziskavo je bilo glede na višino mesečnih dohodkov zajetih največ uporabnikov 

zobozdravniških storitev, ki zaslužijo od 1000 do 1500 EUR mesečno. Na drugem mestu so 

uporabniki, katerih mesečni dohodki se gibajo od 500 do 1000 EUR, sledijo jim anketiranci z 

dohodki do 2000 EUR. V našo raziskavo pa smo zajeli najmanj uporabnikov, katerih mesečni 

osebni dohodki presegajo 2000 EUR. 

 

Tabela 12.15: Uporabniki zobozdravniških storitev glede na mesečni dohodek 

Prihodki (EUR) N % N 

500-1000 327 26,0% 
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1001-1500 701 55,8% 

1501-2000 186 14,8% 

več kot 2000 43 3,4% 

Skupaj 1257 100,0% 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Nadalje nas je zanimalo, kako višina mesečnih dohodkov sovpada z izbiro izvajalca 

zobozdravniških storitev.  

V popolnem nasprotju s pričakovanji smo ugotovili, da hodi največ anketirancev z najnižjimi 

dohodki v koncesijske zobozdravniške ordinacije ter da je delež tistih, ki zaslužijo več kot 

2000 EUR mesečno, kar trikrat višji v zdravstvenih domovih kot pri zobozdravnikih 

samoplačnikih. 

 

Tabela 12.16: Deleži anketirancev po višini mesečnih dohodkov in tipu zobozdravniške 

ordinacije 

Prihodki (EUR) Ordinacija N % N 

ZD 138 42,2% 

koncesija 180 55,0% 

samoplačnik 9 2,8% 
500-1000 

Skupaj 327 100,0% 

ZD 325 46,4% 

koncesija 191 27,2% 

samoplačnik 185 26,4% 
1001-1500 

Skupaj 701 100,0% 

ZD 70 37,6% 

koncesija 27 14,5% 

samoplačnik 89 47,8% 
1501-2000 

Skupaj 186 100,0% 

ZD 26 60,5% 

koncesija 9 20,9% 

samoplačnik 8 18,6% 
več kot 2000 

Skupaj 43 100,0% 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 
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Z analizo strukture uporabnikov glede na tip izvajalca zobozdravstvenih storitev ugotavljamo, 

da v vseh treh tipih ordinacij prevladujejo uporabniki z mesečnimi dohodki od 1000-1500 

EUR. Ob tem je delež anketirancev z mesečnimi dohodki nad 2000 EUR presenetljivo visok v 

zdravstvenih domovih in nizek pri zobozdravnikih samoplačnikih. Pri slednjih so druga 

najštevilčnejša skupina anketiranci z mesečnimi dohodki od 1500-2000 EUR, medtem ko so 

pri koncesionarjih druga najštevilčnejša skupina anketiranci z osebnimi dohodki od 500 do 

1000 EUR. 

 

Tabela 12.17: Število in deleži uporabnikov zobozdravniških storitev po mesečnih dohodkih 

in tipu ordinacije 

Ordinacija Prihodki (EUR) N % N 

500-1000 138 24,7% 

1001-1500 325 58,1% 

1501-2000 70 12,5% 

več kot 2000 26 4,7% 

ZD 

Skupaj 559 100,0% 

500-1000 180 44,2% 

1001-1500 191 46,9% 

1501-2000 27 6,6% 

več kot 2000 9 2,2% 

Koncesija 

Skupaj 407 100,0% 

500-1000 9 3,1% 

1001-1500 185 63,6% 

1501-2000 89 30,6% 

več kot 2000 8 2,7% 

Samoplačnik 

Skupaj 291 100,0% 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Pri pregledu strukture uporabnikov glede na dohodek po mestih izvedene raziskave smo 

ugotovili, da je v Kopru v zdravstvenem domu delež tistih, ki zaslužijo najmanj, pomembno 

nižji kot pri zobozdravniku koncesionarju. Delež uporabnikov, ki zaslužijo več kot 2000 EUR 

pa je pomembno višji tako v tej vrsti ordinacij kot tudi pri zobozdravniku samoplačniku v 

primerjavi s koncesijsko zobozdravniško ordinacijo. Pri zobozdravniku samoplačniku je delež 
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anketirancev, ki zaslužijo mesečno najmanj, pomembno nižji, delež tistih, ki zaslužijo 

mesečno od 1500-2000 EUR pa pomembno višji kot pri obeh ostalih izvajalcih. 

Tudi v Ljubljani je v zdravstvenem domu delež tistih, ki mesečno zaslužijo največ, najvišji 

glede na ostala dva izvajalca. Pri vseh treh izvajalcih prevladuje srednji sloj prebivalstva s 

prihodki od 1000-1500 EUR, delež anketirancev z najnižjimi dohodki pa je tudi v Ljubljani 

zopet najvišji v koncesijski zobni ordinaciji. Pri zobozdravniku samoplačniku je najvišji delež 

anketirancev z mesečnimi prihodki od 1500-2000 EUR. Zelo podobno in primerljivo stanje 

kot v Kopru in v Ljubljani smo zasledili tudi v Mariboru (Priloga 2.12 Tabela 2.8). 

 

Povzetek nekaterih ugotovitev in značilnosti v našo raziskavo zajetih uporabnikov 

zobozdravniških storitev 

V vzorcu sta bila deleža moških in žensk praktično enaka. Povprečna starost anketirancev je 

bila 44,9 let. Najmlajši anketiranec je imel 18 let, najstarejši pa 83 let. Zobozdravnika na 

splošno obiskuje največ poročenih anketirancev, sledijo jim anketiranci, ki živijo v partnerski 

zvezi, samski, razvezani, med uporabniki zobozdravniških storitev pa je bilo najmanj 

vdovcev. Največ uporabnikov zobozdravniških storitev ima srednješolsko izobrazbo (37%), 

sledijo jim višje in visokošolsko izobraženi (28%), v raziskavo pa je bilo zajetih najmanj 

osnovnošolsko izobraženih (4,7%) anketirancev. Pomembnejših razlik v izobrazbeni strukturi 

glede na spol nismo našli, razen pri visoko izobraženih, kjer je prevladujejo moški. 

Največ uporabnikov, ki smo jih zajeli v našo raziskavo, zasluži mesečno od 1000 do 1500 

EUR. Sledijo jim uporabniki z mesečnimi dohodki med 500 do 1000 EUR, anketiranci z 

dohodki do 2000 EUR, najmanj pa je bilo v raziskavi zajetih uporabnikov, katerih mesečni 

dohodki presegajo 2000 EUR. 

Ugotovimo lahko, da se vzorec naših anketirancev, ki je bil sicer namenski v glavnih 

sociodemografskih faktorjih ne razlikuje bistveno od podatkov, ki veljajo za splošno 

populacijo.  

Tako je bilo po podatkih SURS-a na dan 1.7.2011 med prebivalstvom RS 49,47% moških in 

50,53% žensk, povprečna starost je znašala 41,35 let. Moški so imeli v povprečju 39,7, ženske 

pa 43 let. Po starostnih kategorijah je bilo 14,23 % prebivalcev starih od 0-14 let, 69, 14% 

prebivalcev od 15 do 64 let, starejših od 64 let pa je bilo 16, 62% prebivalcev RS12.  

 
                                                 
12 Nižjo povprečno starost prebivalcev RS v primerjavi s povprečno starostjo v naš vzorec zajetih 
anketirancev razlagamo z dejstvom, da SURS upošteva vse starostne kategorije prebivalcev od 0 let 
dalje, mi pa smo kot spodnjo starostno mejo postavili omejitev in sicer 18 let, s čimer smo otroke in 
mladostnike izključili iz raziskave. 
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Pri izobrazbeni strukturi smo že navedli nekatera odstopanja našega vzorca od splošno 

veljavnih podatkov za populacijo, pri čemer se zlasti deleža osnovnošolsko ter višje in 

visokošolsko izobraženih precej razlikujeta. Glede na ekonomski status pa je znašala po 

podatkih SURS-a na dan 1.12. 2011 povprečna mesečna bruto plača zaposlenih 1546,09 EUR 

oziroma neto 987, 37 EUR , kar sovpada s podatki iz našega vzorca, kjer je bil delež 

uporabnikov, ki mesečno zaslužijo od 1000-1500 EUR, največji. 

 

Struktura anketirancev opazovana po spolu, starosti, izobrazbi, zakonskem stanu in dohodku, 

glede na tip ordinacije in kraj raziskave 

 

- V Kopru prevladujejo ženske, medtem ko je tako v Ljubljani kot tudi v Mariboru delež 

moških uporabnikov večji od deleža žensk.  

- V Ljubljani je povprečna starostjo uporabnikov zobozdravniških storitev 42,18 let, medtem 

ko je povprečna starosti anketirancev v Mariboru in Kopru zelo podobna in znaša 46 let.  

-Delež osnovnošolsko izobraženih anketirancev je najmanjši v Ljubljani, kjer je tudi v 

splošnem izobrazbena struktura najvišja, v ostalih dveh krajih pa so vse izobrazbene skupine 

zelo podobne in primerljive, pri čemer pa prevladuje delež srednješolsko izobraženih 

uporabnikov zobozdravniških storitev. 

- Deleži poročenih in tistih, ki živijo v partnerski zvezi so podobni v vseh krajih raziskave, 

medtem ko je najmanjši delež razvezanih in hkrati največji delež ovdovelih anketirancev v 

Mariboru, najvišji delež samskih pa je v Ljubljani. 

- V Kopru sta deleža anketirancev v obeh najvišjih dohodkovnih razredih v primerjavi z 

Ljubljano in Mariborom precej večja.  

- Delež anketirancev, ki zaslužijo najmanj (do 1000 EUR) je v Ljubljani v primerjavi z 

ostalima krajema raziskave, najmanjši. Hkrati pa ugotavljamo v prestolnici tudi najmanjše 

deleže uporabnikov v ostalih dohodkovnih razredih. 

 

Tabela 12.18: Struktura uporabnikov zobozdravniških storitev po spolu, starosti, izobrazbi, 

zakonskem stanu in mesečnih dohodkih glede na mesto izvedene raziskave 

  Koper Ljubljana Maribor 

Moški 45,80% 54,30% 50,20% 
Spol 

Ženski 54,20% 45,70% 49,80% 

Starost  46,52% 42,18% 46,22% 
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Osnovna šola 6,70% 1,40% 6,00% 

Srednja 38,00% 36,60% 38,70% 

Višja 27,80% 30,20% 26,40% 
Izobrazba 

Visoka 27,60% 31,80% 28,90% 

Poročen 44,40% 49,90% 47,10% 

Partnerska zveza 38,00% 23,90% 43,60% 

Razvezan 6,70% 7,60% 2,90% 

Vdovec 2,70% 2,30% 9,00% 

Zakonski stan 

Samski 8,20% 16,30% 5,60% 

do 1000 EUR 37,60% 24,50% 37,90% 

1001-1500 EUR 33,40% 32,10% 34,50% 

1501-2000 EUR 41,40% 21,50% 37,10% 
Mesečni prihodki 

nad 2000 EUR 37,20% 27,90% 34,90% 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 12.19: Struktura uporabnikov zobozdravniških storitev po spolu, starosti, izobrazbi, 

zakonskem stanu in mesečnih dohodkih glede na tip izvajalca zobozdravniških storitev 

  ZD Koncesija Samoplačnik 

Moški 38,40% 47,50% 72,80% 
Spol 

Ženski 61,60% 52,50% 27,20% 

Starost  45,08% 48,73% 40,58% 

Osnovna šola 2,10% 12,10% 0,00% 

Srednja 33,60% 46,20% 34,30% 

Višja 30,40% 19,90% 34,60% 
Izobrazba 

Visoka 33,90% 21,80% 31,20% 

Poročen 38,80% 48,70% 59,30% 

Partnerska zveza 45,60% 36,80% 15,90% 

Razvezan 6,30% 4,00% 6,80% 

Vdovec 2,10% 2,40% 1,20% 

Zakonski stan 

Samski 7,30% 8,10% 16,80% 

do 1000 EUR 24,70% 44,20% 3,10% Mesečni prihodki 

1001-1500 EUR 58,10% 46,90% 63,60% 
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1501-2000 EUR 12,50% 6,60% 30,60% 

nad 2000 EUR 4,70% 2,20% 2,70% 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

 

13. POTRJEVANJE HIPOTEZ DISERTACIJE 

13.1 Preverjanje 1. hipoteze 

 

Zadovoljstvo z zobozdravstvenimi storitvami je povezano s socio-demografskimi 

značilnostmi anketirancev:  

-H1-1-s spolom; (med uporabniki zobozdravniških storitev naj bi bile ženske bolj zadovoljne 

z zobozdravstveno oskrbo ko moški),  

-H1-2-s starostjo; (mlajši uporabniki naj bi bili bolj zahtevni in zato manj zadovoljni kot 

starejši), 

-H1-3-z izobrazbo; (višje in visoko izobraženi naj bi bili manj zadovoljni kot uporabniki z 

osnovno in srednješolsko izobrazbo), 

-H1-4-z mesečnimi prihodki; (anketiranci z nižjimi mesečnimi prihodki naj bi bili manj 

zadovoljni), 

-H1-5–z zakonskim stanom anketiranca; (med zakonskimi kategorijami naj bi obstajale 

razlike v zadovoljstvu; samski anketiranci naj bi bili manj zadovoljni z zobozdravniško 

oskrbo kot poročeni ) 

Pri preverjanju te hipoteze smo analizirali povezanost spola, starosti, izobrazbe, mesečnih 

prihodkov in zakonskega stanu s splošnim zadovoljstvom z zobozdravniško oskrbo.  

Ker v doslej objavljeni literaturi nismo našli raziskav in študij, ki bi se poglobljeno ukvarjale 

z vplivi zakonskega stanu na zadovoljstvo anketirancev z zobozdravstvom, smo to področje 

analizirali in ga osvetlili še nekoliko bolj natančno. 

Ko smo analizirali vplive zakonskega stanu na zadovoljstvo, nas je zanimalo ali so samski 

anketiranci manj zadovoljni z zobozdravniško oskrbo kot poročeni anketiranci ali zakonski 

stan vpliva na rednost in pogostnost obiskov zobozdravnika. Samski anketiranci naj bi imeli 

po naših predvidevanjih več prostega časa v primerjavi s poročenimi anketiranci, ki imajo 

običajno še družino in otroke, za katere morajo skrbeti. Tako naj bi samski anketiranci 

posvečali večino svojih skrbi predvsem sebi, med drugim tudi svojemu zdravju oz. oralnemu 

zdravju. Hkrati so morda samski anketiranci tudi bolj motivirani za iskanje primernega 
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partnerja in si zato bolj želijo zagotoviti in ohraniti dober videz in zdravje. 

Naše preostale predpostavke znotraj prve hipoteze so bile naslednje:  

H1-1) -med uporabniki zobozdravniških storitev naj bi bile ženske bolj zadovoljne z 

zobozdravstveno oskrbo ko moški,  

H1-2) -mlajši uporabniki naj bi bili bolj zahtevni in zato manj zadovoljni kot starejši.  

H1-3) -višje in visoko izobraženi naj bi bili manj zadovoljni kot uporabniki z osnovno in 

srednješolsko izobrazbo, ker naj bi imeli večja pričakovanja in naj bi bili o možnostih in 

vrstah zdravljenja bolj poučeni. 

H1-4) -anketiranci z nižjimi mesečnimi prihodki naj bi bili manj zadovoljni, saj jim njihov 

slabši ekonomski status ne dopušča izbire dražjih in kvalitetnejših dentalnih materialov in 

kakovostnejših postopkov zdravljenja. 

H1-5) -med zakonskimi kategorijami naj bi obstajale razlike v zadovoljstvu; samski 

anketiranci naj bi bili manj zadovoljni z zobozdravniško oskrbo v primerjavi s poročenimi 

uporabniki zobozdravniških storitev. 

Naj ponovno strnemo nekatere že omenjene izsledke doslej objavljenih raziskav o vplivih 

spola, starosti, izobrazbe in ekonomskega stanja iz poglavja 8.4.1 na osnovi katerih smo tudi 

sami oblikovali naše predpostavke. V doslej objavljenih študijah o vplivih spola na 

zadovoljstvo anketirancev v zdravstvu in zobozdravstvu obstajajo dokaj deljena mnenja. Po 

nekaterih študijah ni razlik v zadovoljstvu med spoloma, (Mangelsdorff v Choi 2005), 

medtem ko po drugih raziskavah ženske izražajo nekoliko večje nezadovoljstvo (Kersnik 

1998; Kovačič 2008; Cohen v Braunsburger in Gates 2002, str. 579).  

V študiji vplivov na zadovoljstvo v zobozdravstvu pa ugotavljata Gopalakrishna in 

Mummalaneni nasprotno. In sicer opisujeta večje zadovoljstvo žensk kot moških z 

zobozdravstveno oskrbo, kar pripisujeta dejstvu, da ženske pogosteje in bolj redno obiskujejo 

zobne ordinacije. Nadalje zaključujeta, da ženske posvečajo večjo skrb in večjo pozornost 

svojemu oralnemu zdravju (Gopalakrishna in Mummalaneni 1993, str. 16-22). 

Izsledki različnih študij o vplivu starosti na zadovoljstvo z zdravstvom oz. zobozdravstvom so 

sila različni in se med seboj diametralno razlikujejo. Mlajši pacienti imajo več pripomb na 

delo zobozdravnika in so nasploh manj zadovoljni pišeta Stewart in Spencer (2005). Iz študije 

Kinnersleya iz leta 1996 je razvidno, da so starejši anketiranci bolj zadovoljni z zdravstvom 

kot mlajši. Kot možne vzroke zato navaja, da starejši anketiranci nehote primerjajo svoje 

sedanje izkušnje z zdravstvenimi storitvami s tistimi iz preteklosti. Neobhodno dejstvo je, da 

se medicinska stroka in medicinska tehnologija stalno razvijata in izpopolnjujeta. V preteklih 

obdobjih je bila tako celotna medicinska veda manj in slabše razvita. Dostop do zdravnika in 
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zdravstvenih ustanov je bil večinoma težji. Starejši ljudje, ki so bili soudeleženci tega 

znanstvenega napredka vedo, da v primerjavi s sedanjostjo ni bilo ne ustreznih medicinskih 

pripomočkov in ne zdravil. Posledično so njihova pričakovanja nižja in jih je zato tudi lažje 

uresničiti. Hkrati naj bi bila zdravstvena obravnava starejših anketirancev bolj taktna in bolj 

spoštljiva. Starejši ljudje pa naj bi bili po izsledkih te študije tudi bolj tolerantni in svoje 

nezadovoljstvo izražajo v manjši meri in v manjšem obsegu kot mlajši (Kinnersley v Kersnik 

2001). Podobno je zaključil tudi Kersnik (1998). Da je starejša populacija bolj zadovoljna z 

zdravstveno oskrbo kot mlajša ugotavljajo v svoji študiji tudi Stege in drugi. Tako avtorji 

poročajo, da so starejši anketiranci nad 60 let večinoma bolj zadovoljni z zobozdravstveno 

oskrbo, a so manj zadovoljni z načinom komunikacije zobozdravnikov kot mlajša populacija 

(Stege in drugi 1986, str. 171-174). O nižjem zadovoljstvu, mlajših uporabnikov 

zobozdravniških storitev, pišeta tudi Stewart in Spencer, 2005. 

Toš in Malnar (2002) v svojih študijah povezujeta zadovoljstvo anketirancev s specifičnimi 

zdravstvenimi težavami, ki se porajajo v določenih starostnih obdobjih. Tako mlajši 

anketiranci, ki so delovno aktivni, pogosto poiščejo zdravstveno pomoč tudi zaradi bolniških 

staležev. Ob določenih obolenjih namreč izostanejo iz dela in potrebujejo tudi zdravstveno-

administrativne storitve. Tako je zanje v tem obdobju izrednega pomena dostopnost do njih 

(Toš in Malnar 2002, str. 194). Pomemben faktor znotraj zdravstvene oskrbe je za starejše 

anketirance stalnost zdravnika, za mlajše pa predvsem medicinsko tehnološka izpopolnjenost 

(Fletcher v Choi 2005). Anketiranci v različnih starostnih obdobjih vrednotijo zdravstvene 

storitve zelo neenotno, kar navaja k zaključku, da starost uporabnikov zdravstvenih storitev in 

zadovoljstvo nista v linearni povezavi. 

Lahti in sodelavci pa poročajo, da je nižje zadovoljstvo starejših anketirancev z 

zobozdravstveno oskrbo povezano s slabšim oralnim in dentalnim stanjem le teh (Lahti in 

drugi 1996, str. 229-244). 

Tudi o vplivih izobrazbe na zadovoljstvo obstajajo deljena mnenja, ki so si v nekaterih 

opravljenih študijah tudi izrazito nasprotujoča. Kersnik poroča o največjem zadovoljstvu 

anketirancev s srednjo oz. višjo izobrazbo (Kersnik, 1998). Hall poroča o večjem zadovoljstvu 

z zdravstvenimi storitvami pri anketirancih z nižjo izobrazbo. Pojav skuša razložiti z 

dejstvom, da imajo bolj izobraženi anketiranci višja pričakovanja in višje zahteve glede 

zdravstvenih storitev (Hall, 1990). Nezanemarljiva je tudi boljša poučenost bolj izobraženih 

anketirancev o svojih pravicah, o njihovem uveljavljanju, o možnostih pritožb, o boljši 

poučenosti o samem zdravstvenem sistemu in posledično o boljših možnostih dostopa do 

zdravstvenih storitev v primerjavi z manj izobraženimi (Toš in Malnar 2002, str. 194). Kot 
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najbolj kritični anketiranci so se v omenjeni raziskavi izkazali tisti s poklicnimi-strokovnimi 

šolami in najmanj tisti z osnovnošolsko izobrazbo. Višje izobraženi so bili z zdravstvenimi 

storitvami precej zadovoljni. Kot vzrok temu navajata, da so višje izobraženi anketiranci 

običajno tudi zdravstveno bolj osveščeni in posvečajo večjo skrb za svoje zdravje. Poleg tega 

pa se običajno zavedajo finančnih omejitev, ki so v zdravstvenem sistemu konstantno prisotne 

in so posledično tudi bolj tolerantni pri svojih ocenah (Toš in Malnar 2002, str. 197).  

Golletz je analiziral zanesljivost in vrednost DSQ vprašalnika pri anketirancih z najnižjimi 

mesečnimi prejemki in ugotovil, da so z zobozdravstvom nasploh manj zadovoljni 

anketiranci, ki imajo nižje osebne dohodke, anketiranci, ki manj pogosto obiskujejo 

zobozdravniške ordinacije, anketiranci s slabšim stanjem zob in anketiranci, ki imajo slabše 

oralno zdravje (Golletz in drugi 1995, str. 210-217). O podobnih rezultatih poroča v študiji o 

zdravstveni oskrbi revnih tudi Curbow (Curbow 1986, str. 375-391). Pacienti, ki niso imeli 

urejenega zdravstvenega zavarovanja in pacienti, ki so pri zobozdravniku za zobozdravstvene 

storitve plačali več kot 100 dolarjev, so bili bistveno manj zadovoljni z zobozdravstvom 

nasploh (Stewart in Spencer, 2005). 

 

13.1.1 Povezanost spola uporabnikov z njihovim zadovoljstvom z zobozdravstvenimi 

storitvami 

 

Tabela 13.1: Skupna ocena zadovoljstva C13 glede na spol 

 Spol N Povprečje Std. deviacija Std. napaka povprečja 

moški 670 9,26 ,923 ,036 C13 

ženske 662 9,35 ,872 ,034 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 13.2: Povezava ocene skupnega zadovoljstva C13 in spola uporabnikov 

Levenov 

test 

enakosti 

varianc t-test 

95% interval 

zaupanja 

 

F Sig. t df Sig,  

Std, 

deviacij

a 

Std, 

napaka 

povprečja Zgornji Spodnji 
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Domnevna 

enakost 

varianc 

,993 ,319 -1,904 1330 ,057 -,094 ,049 -,190 ,003 C 

1

3 

Nedomnevna 

enakost 

varianc 

  

-1,905 1327,343 ,057 -,094 ,049 -,190 ,003 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Analiza povezave med spolom in skupnim zadovoljstvom anketirancev kaže (glej Tabelo 13.1 

in 13.2), da so ženske nekoliko bolj zadovoljne z zobozdravstvenimi storitvami kot moški, 

vendar razlike med spoloma niso statistično pomembne.  

 

Tabela 13.3: Povezava ocene skupnega zadovoljstva C13 in spola uporabnikov glede na kraj 

raziskave 

Mesto Spol N Povprečje Std. deviacija 

Std. napaka 

povprečja 

Moški 238 9,35 ,942 ,061 LJ C13 

Ženske 194 9,56 ,845 ,061 

Moški 226 9,23 ,938 ,062 MB C13 

Ženske 224 9,33 ,856 ,057 

Moški 206 9,18 ,879 ,061 KP C13 

Ženske 244 9,21 ,882 ,056 

 

Levenov test enakosti varianc 

Mesto 

F Značilnost 

Domnevna enakost 

varianc 

5,885 ,016 

LJ C13 
Nedomnevna enakost 

varianc 
  

MB C13 
Domnevna enakost 

varianc 

,805 ,370 
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Nedomnevna enakost 

varianc 
  

Domnevna enakost 

varianc 

,289 ,591 

KP C13 
Nedomnevna enakost 

varianc 
  

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Glede na kraj izvedene raziskave smo našli nekatere razlike med spoloma le v Ljubljani, 

vendar razlike med njima niso bile statistično značilne. 

 

Tabela 13.4: Povezava ocene skupnega zadovoljstva C13 in spola uporabnikov glede na tip 

ordinacije 

Ordinacija Spol N Sred.vrednost Std. deviacija 

Std. napaka 

povprečja 

Moški 220 9,37 ,842 ,057 ZD C13 

Ženske 353 9,49 ,695 ,037 

Moški 199 8,99 1,126 ,080 Koncesija C13 

Ženske 215 9,07 1,087 ,074 

Moški 251 9,37 ,760 ,048 Samoplačnik C13 

Ženske 94 9,47 ,772 ,080 

 

Levenov test enakosti 

varianc 

Ordinacija 

F Sig. 

Domnevna enakost 

varianc 

5,027 ,025 

ZD 

C13 

Nedomnevna enakost 

varianc 
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Domnevna enakost 

varianc 

,027 ,870 

Koncesija 

C13 

Nedomnevna enakost 

varianc 
  

Domnevna enakost 

varianc 

,340 ,560 

Samoplačnik 

C13 

Nedomnevna enakost 

varianc 
  

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Iz rezultatov povezanosti spola in skupnega zadovoljstva anketirancev je razvidno, da se glede 

na tip izvajalca zobozdravstvenih storitev moški in ženske med seboj ne razlikujejo.  

 

13.1.2 Povezanost starosti uporabnikov z njihovim zadovoljstvom z zobozdravstvenimi 

storitvami 

 

Ko smo proučevali povezanost starosti in zadovoljstva anketirancev nismo ugotovili nobenih 

statistično pomembnih povezav med njima niti v skupnem vzorcu, kot tudi ne v vzorcu 

razdeljenem glede na tip izvajalca oz. glede na kraj izvajanja zobozdravniških storitev. 

 

Tabela 13.5: Povezava ocene skupnega zadovoljstva C13 in starosti uporabnikov 

 C13 starost 

Pearsonova korelacija 1 -,009 

Sig,  ,734 

C13 

N 1332 1328 

Pearsonova korelacija -,009 1 

Sig,  ,734  

starost 

N 1328 1346 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Ugotavljamo, da starost uporabnikov zobozdravniških storitev ni povezana z njihovim 

skupnim zadovoljstvom z zobozdravniškimi storitvami. 
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Tabela 13.6: Povezava ocene skupnega zadovoljstva C13 in starosti uporabnikov glede na tip 

ordinacije 

ordinacija C13 starost 

Pearsonova korelacija 1 -,005 

Sig,  ,906 

C13 

N 573 570 

Pearsonova korelacija -,005 1 

Sig, ,906  

ZD 

starost 

N 570 577 

Pearsonova korelacija 1 ,035 

Sig,  ,477 

C13 

N 414 414 

Pearsonova korelacija ,035 1 

Sig, ,477  

koncesija 

starost 

N 414 425 

Pearsonova korelacija 1 ,091 

Sig,  ,092 

C13 

N 345 344 

Pearsonova korelacija ,091 1 

Sig, ,092  

samoplačnik 

starost 

N 344 344 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tudi glede na tip zobozdravniške ordinacije nismo našli povezave med starostjo uporabnikov 

zobozdravniških storitev in njihovim skupnim zadovoljstvom z zobozdravniškimi storitvami. 

 

Tabela 13.7: Povezava ocene skupnega zadovoljstva C13 in starosti uporabnikov glede na kraj 

raziskave 

mesto C13 starost 

Pearsonova 

korelacija 

1 -,024 LJ C13 

Sig,  ,628 
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N 432 428 

Pearsonova 

korelacija 

-,024 1 

Sig, ,628  

starost 

N 428 446 

Pearsonova 

korelacija 

1 ,032 

Sig,  ,504 

C13 

N 450 450 

Pearsonova 

korelacija 

,032 1 

Sig, ,504  

MB 

starost 

N 450 450 

Pearsonova 

korelacija 

1 ,008 

Sig,  ,867 

C13 

N 450 450 

Pearsonova 

korelacija 

,008 1 

Sig, ,867  

KP 

starost 

N 450 450 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Prav tako nismo našli povezav med zadovoljstvom anketirancev in njihovo starostjo, oziraje 

na kraj izvedene raziskave. 

 

13.1.3 Povezanost izobrazbe uporabnikov z njihovim zadovoljstvom z zobozdravstvenimi 

storitvami 

 

Analiza povezanosti zadovoljstva z izobrazbo anketirancev je pokazala, da so bili 

srednješolsko izobraženi anketiranci na splošno statistično pomembno bolj zadovoljni z 

zobozdravstvenimi storitvami kakor druge izobrazbene skupine anketirancev.  
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Tabela 13.8: Ocene skupnega zadovoljstva C13 glede na izobrazbo uporabnikov 

C13 

95% Interval zaupanja 

za povprečje Izobrazba N Povprečje 
Std. 

deviacija 
Sig. 

Spodaj Zgoraj 

F 
Levenova 

stat. 

Osnovna 63 9,13 ,975  8,88 9,37   

Srednja 489 9,40 ,826  9,32 9,47   

Višja 372 9,25 1,011  9,14 9,35   

Visoka 385 9,25 ,865  9,16 9,33   

Skupaj 1309 9,30 ,903 ,015 9,25 9,35 3,523 3,163 

***p<0,000 **p<0,005 *p<0,010 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

To kažejo tako njihove povprečne minimalne ocene (9,32), kot tudi njihove povprečno 

maksimalne ocene (9,47) skupnega zadovoljstva (glej Tabelo 13.8), ki so značilno višje kot 

pri drugih skupinah uporabnikov zobozdravniških storitev. Med drugimi izobrazbenimi 

skupinami uporabnikov pa nismo našli pomembnih razlik.  

 

Tabela 13.9: Ocene skupnega zadovoljstva C13 glede na izobrazbo uporabnikov in glede na 

tip ordinacije 

Ordinacija C13 Izobrazba 

Korelacijski koeficient 1,000 -,079 

Značilnost (2-stranska) , ,059 C13 

N 573 571 

Korelacijski koeficient -,079 1,000 

Značilnost (2-stranska) ,059 , 

ZD 

Spearmanov 

koeficient 

korelacije rangov 
Izobrazba 

N 571 578 

Korelacijski koeficient 1,000 -,140**  

Značilnost (2-stranska) , ,004 C13 

N 414 414 

Korelacijski koeficient -,140**  1,000 

Koncesija Spearmanov 

koeficient 

korelacije rangov 

Izobrazba 

Značilnost (2-stranska) ,004 , 
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N 414 422 

Korelacijski koeficient 1,000 -,076 

Značilnost (2-stranska) , ,172 C13 

N 345 324 

Korelacijski koeficient -,076 1,000 

Značilnost (2-stranska) ,172 , 

Samoplačnik 

Spearmanov 

koeficient 

korelacije rangov 
Izobrazba 

N 324 324 

**p<0,01 (2-stranska) 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Glede na tip izvajalcev zobozdravniških storitev so rezultati analize pokazali, da znotraj 

zdravstvenih domov in tudi znotraj samoplačniških zobnih ordinacij ni statistično pomembnih 

razlik v zadovoljstvu med uporabniki zobozdravniških storitev glede na stopnjo njihove 

izobrazbe. Edina izjema se je pokazala v koncesijskih zobozdravniških ordinacijah, pri čemer 

pa je bil korelacijski koeficient precej nizek (Značilnost 0,004, R=-0.140). 

 

Tabela 13.10: Izobrazbena struktura uporabnikov glede na tip ordinacije 

Ordinacija N Povprečje 
Std. 

deviacija 

Levenova 

statistika 
Sig. F 

Osnovna 12 9,17 ,718    

Srednja 188 9,54 ,665    

Višja 176 9,44 ,833    

Visoka 195 9,37 ,765    

ZD 

Skupaj 571 9,44 ,757 1,446 ,082 2,250 

Osnovna 51 9,12 1,032    

Srednja 190 9,27 ,937    

Višja 84 8,54 1,312  ,  

Visoka 89 8,96 1,117    

Koncesija 

Skupaj 414 9,04 1,105 6,513 000 9,467 

Srednja 111 9,36 ,840    

Višja 112 9,48 ,735    

Samoplačnik 

Visoka 101 9,27 ,733    
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Ordinacija N Povprečje 
Std. 

deviacija 

Levenova 

statistika 
Sig. F 

Osnovna 12 9,17 ,718    

Srednja 188 9,54 ,665    

Višja 176 9,44 ,833    

Visoka 195 9,37 ,765    

ZD 

Skupaj 571 9,44 ,757 1,446 ,082 2,250 

Osnovna 51 9,12 1,032    

Srednja 190 9,27 ,937    

Višja 84 8,54 1,312  ,  

Visoka 89 8,96 1,117    

Koncesija 

Skupaj 414 9,04 1,105 6,513 000 9,467 

Srednja 111 9,36 ,840    

Višja 112 9,48 ,735    

Visoka 101 9,27 ,733    

Skupaj 324 9,37 ,775 6,513 ,127 2,080 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Analiza po posameznih izobrazbenih skupinah uporabnikov zobozdravniških storitev je 

pokazala sorazmerno nepričakovan rezultat, saj so bili srednje, višje in visoko šolsko 

izobraženih uporabniki, ki obiskujejo zdravstvene domove, na splošno statistično pomembno 

bolj zadovoljni z zobozdravniškimi storitvami kot enake izobrazbene skupine, ki obiskujejo 

zobozdravnike koncesionarje. Na podlagi rezultatov dosedanjih študij, o primerjavi 

zadovoljstva uporabnikov zobozdravniških storitev glede na različne tipe izvajalcev -javno, 

koncesijsko, samoplačniško (Macur 1999; Macur in Černič-Istenič 1999; Macur 2000), smo 

namreč pričakovali, da naj bi bili pri primerjavi teh dveh tipov izvajalcev bolj zadovoljni 

anketiranci z zobozdravniki koncesionarji. V to domnevo so nas poleg že omenjenih 

rezultatov doslej opravljenih analiz navajala tudi dejstva, da si lahko zobozdravniki 

koncesionarji sami izbirajo kvalitetnejše pogodbene sodelavcev (npr. zobotehnike) kot tudi 

postopke in materiale, ki jih uporabljajo pri svojem delu. 

Za analizo skupne ocena zadovoljstva uporabnikov glede na proučevane sociodemografske 

dejavnike in tip zobozdravniške ordinacije oz. glede na kraj raziskave smo uporabili Mann-

Whitneyev test in Wilcoxon ranga-sum test. Z njima smo ugotavljali razlike med dvema 
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povprečnima vrednostma za neodvisna vzorca, saj smo imeli opisne spremenljivke merjene na 

ordinalni skali. Testa sta neparametrična ekvivalenta parametričnemu t-testu. Pri obeh pa se 

vrednosti številske spremenljivke pretvorijo v range, katerih vrednosti se uporabijo za izračun 

testne statistike. Pri Wilcoxon ranga-sum testu je testna statistika Ws, ki je pri enako velikih 

skupinah enaka manjši od obeh vsot rangov skupine oz. vsoti rangov manjše skupine, ko 

skupini nista enako veliki. Vrednost statistike Ws je statistično značilna pri p < 0,05, če je 

njena absolutna standardizirana vrednost Z večja od 1,96.  

 

Tabela 13.11: Skupna ocena zadovoljstva uporabnikov C13 glede na stopnjo izobrazbe in tip 

javne zobozdravniške ordinacije 

Izobrazba Ordinacija N 

Povprečje 

Ranga 

Vsota vrednosti 

ranga 

ZD 12 30,92 371,00 

Koncesija 51 32,25 1645,00 Osnovna C13 

Skupaj 63   

ZD 188 201,55 37892,00 

Koncesija 190 177,57 33739,00 Srednja C13 

Skupaj 378   

ZD 176 147,09 25887,50 

Koncesija 84 95,74 8042,50 Višja C13 

Skupaj 260   

ZD 195 151,12 29468,50 

Koncesija 89 123,61 11001,50 Visoka C13 

Skupaj 284   

Izobrazba C13 

Mann-Whitney U 293,000 

Wilcoxon W 371,000 

Z -,243 Osnovna 

Asimp. značilnost (2-

stranska) 

,808 

Mann-Whitney U 15594,000 

Wilcoxon W 33739,000 

Srednja 

Z -2,431 
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Asimp. značilnost (2-

stranska) 

,015 

Mann-Whitney U 4472,500 

Wilcoxon W 8042,500 

Z -5,594 Višja 

Asimp. značilnost (2-

stranska) 

,000 

Mann-Whitney U 6996,500 

Wilcoxon W 11001,500 

Z -2,843 Visoka 

Asimp. značilnost (2-

stranska) 

,004 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Uporabniki zobozdravniških storitev z višješolsko izobrazbo ki obiskujejo samoplačniške 

ordinacije se v svojem splošnem zadovoljstvu statistično pomembno razlikujejo od tistih 

anketirancev z višješolsko izobrazbo, ki obiskujejo koncesijske zobozdravniške ordinacije. Pri 

drugih izobrazbenih skupinah glede na tip izvajalca zobozdravstvenih storitev nismo našli 

pomembnih razlik. 

 

Tabela 13.12: Skupna ocena zadovoljstva C13 uporabnikov glede na stopnjo izobrazbe in tip 

zobozdravniške ordinacije (koncesijska/samoplačniška) 

Izobrazba Ordinacija N 

Povprečje 

ranga 

Vsota vrednosti 

ranga 

Koncesija 51 26,00 1326,00 

Samoplačnik 0a ,00 ,00 

Osnovna C13 

Skupaj 51   

Koncesija 190 149,04 28317,00 

Samoplačnik 111 154,36 17134,00 

Srednja C13 

Skupaj 301   

Koncesija 84 75,35 6329,00 

Samoplačnik 112 115,87 12977,00 

Višja C13 

Skupaj 196   
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Koncesija 89 89,21 7939,50 

Samoplačnik 101 101,04 10205,50 

Visoka C13 

Skupaj 190   

Izobrazba C13 

Mann-Whitney U 10172,000 

Wilcoxon W 28317,000 

Z -,571 Srednja 

Asimp. značilnost (2-

stranska) 

,568 

Mann-Whitney U 2759,000 

Wilcoxon W 6329,000 

Z -5,319 Višja 

Asimp. značilnost (2-

stranska) 

,000 

Mann-Whitney U 3934,500 

Wilcoxon W 7939,500 

Z -1,581 Visoka 

Asimp. značilnost (2-

stranska) 

,114 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Analiza splošnega zadovoljstva z zobozdravstveno oskrbo v povezavi z izobrazbo 

anketirancev in krajem izvedene raziskave je pokazala, da obstajajo med anketiranci v 

izbranih krajih določene razlike. 

 

Tabela 13.13a: Skupna ocena zadovoljstva uporabnikov C13 glede na stopnjo izobrazbe in 

glede na kraj raziskave (Lj) 

Mesto Izobrazba N 

Povprečje 

ranga 

Vsota vrednosti 

ranga 

Višja 128 117,41 15028,50 

Visoka 131 142,30 18641,50 Ljubljana C13 

Skupaj 259   



 

 168 

Mesto C13 

Mann-Whitney U 6772,500 

Wilcoxon W 15028,500 

Z -3,081 Ljubljana 

Asimp. značilnost (2-

stranska) 

,002 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Statistično pomembne razlike v oceni splošnega zadovoljstva so se pokazale med višje in 

visokošolsko izobraženimi uporabniki zobozdravniških storitev v Ljubljani, pri čemer so bili 

bolj zadovoljni visoko izobraženi anketiranci. 

 

Tabela 13.13b: Skupna ocena zadovoljstva uporabnikov C13 glede na stopnjo izobrazbe in 

glede na kraj raziskave (Mb) 

Mesto Izobrazba N 

Povprečje 

ranga 

Vsota vrednosti 

ranga 

Srednja 174 164,20 28571,00 

Visoka 130 136,84 17789,00 

Maribor C13 

Skupaj 304   

Mesto C13 

Mann-Whitney U 9274,000 

Wilcoxon W 17789,000 

Z -2,925 Maribor 

Asimp. značilnost (2-

stranska) 

,003 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

V Mariboru pa smo našli statistično pomembne razlike v zadovoljstvu med srednje in 

višješolsko izobraženimi anketiranci. Med slednjimi so se izkazali kot bolj zadovoljni tisti, ki 

so imeli srednješolsko izobrazbo.  

 

Tudi med anketiranci z visokošolsko izobrazbo, se kažejo glede na kraj raziskave statistično 

pomembne razlike v oceni skupnega zadovoljstva z zobozdravstvenimi storitvami.  
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Tabela 13.14: Skupna ocena zadovoljstva uporabnikov C13 z visokošolsko izobrazbo glede na 

kraj raziskave(Ljubljana/Koper) 

Izobrazba Mesto N 

Povprečje 

ranga 

Vsota vrednosti 

ranga 

Koper 124 102,45 12704,00 

Ljubljana 131 152,18 19936,00 

visoka C13 

Skupaj 255   

izobrazba C13 

Mann-Whitney U 4954,000 

Wilcoxon W 12704,000 

Z -5,914 visoka 

Asimp. značilnost (2-

stranska) 

,000 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Rezultati iz tabele 13.14 kažejo, da so bili visokošolsko izobraženi uporabniki v Ljubljani bolj 

zadovoljni kot uporabniki z enako stopnjo izobrazbe v Kopru. 

 

13.1.4 Povezanost mesečnih prihodkov uporabnikov z njihovim zadovoljstvom z 

zobozdravstvenimi storitvami 

 

Pri preučevanju povezave med višino mesečnih dohodkov, tipom izvajalca zobozdravniških 

storitev ter splošnim zadovoljstvom nismo ugotovili statistično pomembnih rezultatov med 

uporabniki zobozdravniških storitev v zdravstvenih domovih oz. pri zobozdravnikih 

koncesionarjih. Pri zobozdravnikih samoplačnikih pa je bila ocena skupnega zadovoljstva 

anketirancev statistično pomembno povezana z višino njihovih mesečnih dohodkov. 

 

Tabela 13.15: Skupno zadovoljstvo C13 uporabnikov zobozdravniških storitev po višini 

njihovih mesečnih prihodkov in tipu ordinacije 

Ordinacija Prihodki N Povprečje ranga 

do 1000 138 274,53 

1001-1500 321 278,19 

ZD C13 

1501-2000 70 264,54 
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več kot 2000 26 330,35 

Skupaj 555  

do 1000 172 205,69 

1001-1500 191 197,97 

1501-2000 27 185,89 

več kot 2000 9 176,67 

Koncesija C13 

Skupaj 399  

do 1000 9 50,00 

1001-1500 185 154,97 

1501-2000 89 135,00 

več kot 2000 8 168,88 

Samoplačnik C13 

Skupaj 291  

Ordinacija C13 

Hi-kvadrat 19,279 

df 3 Samoplačnik 

Asimp. značilnost ,000 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tako ugotavljamo, da obstajajo v samoplačniških ordinacijah statistično pomembne razlike v 

zadovoljstvu med uporabniki zobozdravniških storitev:  

 

Tabela 13.16: Primerjava skupne ocene zadovoljstva C13 uporabnikov zobozdravniških 

storitev v samoplačniški ordinaciji glede na višino njihovih mesečnih prihodkov (do 

1000/1001-1500) 

Ordinacija Prihodki N 

Povprečje 

ranga 

Vsota vrednosti 

ranga 

do 1000 9 34,67 312,00 

1001-1500 185 100,56 18603,00 Samoplačnik 

C13 

Skupaj 194   

Mann-Whitney U 267,000 

Wilcoxon W 312,000 

Samoplačnik 

Z -3,846 
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Ordinacija Prihodki N 

Povprečje 

ranga 

Vsota vrednosti 

ranga 

do 1000 9 34,67 312,00 

1001-1500 185 100,56 18603,00 

Asimp. značilnost (2-

stranska) 

,000 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Podatki v Tabelah 13.16 in 13.17 kažejo na pomembne razlike v zadovoljstvu med 

anketiranci, ki mesečno zaslužijo do 1000 EUR in skupinama uporabnikov, pri katerih se 

mesečni dohodki gibajo od 1000 do 1500 EUR ter več kot 2000 EUR. V teh ordinacijah so 

bili v splošnem anketiranci, ki mesečno zaslužijo najmanj, tudi statistično značilno manj 

zadovoljni z zobozdravstvenimi storitvami, kot druge skupine uporabnikov samoplačniških 

storitev. 

 

Tabela 13.17: Primerjava skupne ocene zadovoljstva C13 uporabnikov zobozdravniških 

storitev v samoplačniški ordinaciji glede na višino njihovih mesečnih prihodkov (do 

1000/1501-2000) 

Ordinacija Prihodki N 

Povprečje 

ranga 

Vsota vrednosti 

ranga 

do 1000 9 19,00 171,00 

1501-2000 89 52,58 4680,00 Samoplačnik 

C13 

Skupaj 98   

Mann-Whitney U 126,000 

Wilcoxon W 171,000 

Z -3,685 Samoplačnik 

Asimp. značilnost (2-

stranska) 

,000 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Anketiranci, ki mesečno zaslužijo do 1000 EUR, so v samoplačniških ordinacijah pomembno 

manj zadovoljni kot uporabniki samoplačniških zobozdravniških storitev, ki mesečno 

zaslužijo od 1501 do 2000 EUR.  
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Tabela 13.18: Primerjava skupne ocene zadovoljstva C13 uporabnikov zobozdravniških 

storitev v samoplačniški ordinaciji glede na višino njihovih mesečnih prihodkov (do 1000/ 

več kot 2000) 

Ordinacija Prihodki N 

Povprečje 

ranga Vsota rangov 

do 1000 9 6,33 57,00 

vec kot 2000 8 12,00 96,00 

Samoplačnik C13 

Total 17   

Mann-Whitney U 12,000 

Wilcoxon W 57,000 

Z -2,506 

Asimp. značilnost (2-stranska) ,012 

Samoplačnik 

Točna značilnost 2*(1-stranska) ,021 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

V samoplačniških ordinacijah se je statistično pomembno razlikovalo tudi splošno 

zadovoljstvo anketirancev, ki mesečno zaslužijo od 1000 do 1500 EUR in tistimi, katerih 

mesečni prihodki se gibajo od 1500 do 2000 EUR. Slednji so bili v primerjavi s prvimi 

pomembno manj zadovoljni z zobozdravniškimi storitvami. 

Ko smo analizirali skupno zadovoljstvo posameznih skupin anketirancev, razdeljenih po višini 

mesečnih prihodkov smo ugotovili, da so med njimi statistično pomembne razlike glede na tip 

izvajalca zobozdravniških storitev. 

Tako ugotavljamo, da so uporabniki v zdravstvenih domovih z mesečnimi prihodki v višini do 

1000 EUR statistično pomembno manj zadovoljni od tistih, ki imajo enake dohodke, a 

obiskujejo zobozdravnike koncesionarje.  

Skupina anketirancev iz zdravstvenih domov, ki zasluži mesečno od 1000 do 1500 EUR, je 

bolj zadovoljna kot po mesečnem zaslužku enakovredna skupina anketirancev, opredeljenih 

pri zobozdravnikih koncesionarjih. 

Primerjava skupin uporabnikov zobozdravniških storitev, ki zaslužijo do 1000 EUR, je 

pokazala, da so tisti, ki obiskujejo zobozdravnike koncesionarje bolj zadovoljni, kot 

anketiranci zobozdravnikov samoplačnikov. Skupina anketirancev, ki obiskuje zobozdravnike 

v samoplačniških ordinacijah in mesečno zasluži od 1000 do 1500 EUR pa je bolj zadovoljna 

kot skupina anketirancev z enakim dohodkom, ki obiskuje koncesijske zobozdravniške 
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ordinacije. 

Glede na kraj izvedene raziskave so rezultati pokazali razlike v skupni oceni zadovoljstva 

med anketiranci, ki mesečno zaslužijo od 1001 do 1500 in od 1501 do 2000 EUR. Tisti, ki 

zaslužijo mesečno od 1001 do 1500 EUR, so v Ljubljani bolj zadovoljni kot v Kopru. 

Uporabniki zobozdravniških storitev iz Kopra in tudi iz Maribora, ki zaslužijo mesečno od 

1501 do 2000 EUR pa so bolj zadovoljni kot anketiranci z enakimi mesečnimi prihodki v 

Ljubljani.  

Pri drugih skupinah uporabnikov z vidika višine dohodka in kraja zobozdravniških ordinacij 

nismo našli pomembnih razlik v splošnem zadovoljstvu z zobozdravniškimi storitvami. 

V posameznih krajih so se pokazale razlike v splošnem zadovoljstvu glede na zaslužek le med 

uporabniki v Ljubljani, ki zaslužijo mesečno do 1000 in od 1500 do 2000 EUR. Slednja 

skupina je statistično pomembno manj zadovoljnja z zobozdravniški storitvami kot prva 

skupine (Priloga 3.13 -Tabela 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,3.7 in 3.8). 

 

13.1.5 Povezanost zakonskega statusa uporabnikov z njihovim zadovoljstvom z 

zobozdravstvenimi storitvami 

 

Pri analizi vpliva zakonskega statusa na splošno zadovoljstvo z zobozdravstvom so se med 

vsemi kategorijami anketirancev (poročen, v partnerski skupnosti, samski, razvezan, in 

vdovec) pokazale posamezne razlike. Tako poročamo o statistično pomembnih razlikah med 

razvezanimi in vdovci ter med razvezanimi in samskimi anketiranci. Pri čemer so bili 

razvezani anketiranci bolj zadovoljni kot vdovci in samski bolj zadovoljni kot razvezani 

uporabniki. 

 

Tabela:13.19: Skupna ocena zadovoljstva uporabnikov C13 glede na zakonski stan 

(razvezan/vdovec) 

 Zakonski stan N Povprečje ranga Vsota vrednosti ranga 

Razvezan 76 53,78 4087,00 

Vdovec 23 37,52 863,00 

C13 

Skupaj 99   

 C13 

Mann-Whitney U 587,000 

Wilcoxon W 863,000 
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 Zakonski stan N Povprečje ranga Vsota vrednosti ranga 

Razvezan 76 53,78 4087,00 

Vdovec 23 37,52 863,00 

Z -2,655 

Asimp. značilnost (2-stranska) ,008 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 13.20: Skupna ocena zadovoljstva uporabnikov C13 glede na zakonski stan 

(razvezan/samski) 

 

Zakonski stan N 

Povprečje 

ranga 

Vsota vrednosti 

ranga 

Razvezan 76 114,02 8665,50 

Samski 131 98,19 12862,50 C13 

Skupaj 207   

 C13 

Mann-Whitney U 4216,500 

Wilcoxon W 12862,500 

Z -2,031 

Asimp. značilnost (2-stranska) ,042 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Iz rezultatov ocen skupnega zadovoljstva glede na tip izvajalca zobozdravniških storitev je 

razvidno, da so največje razlike med vsemi skupinami anketirancev razdeljenih po zakonskem 

statusu v samoplačniških ordinacijah. Statistično pomembne razlike v zadovoljstvu so se tako 

pokazale v teh ordinacijah med razvezanimi in vdovci, med razvezanimi in samskimi ter med 

poročenimi in razvezanimi anketiranci. Ob tem so razvezani manj zadovoljni kot poročeni 

anketiranci, manj zadovoljni kot samski in hkrati bolj zadovoljni kot ovdoveli uporabniki 

zobozdravniških storitev (Priloga 4.13 Tabela 4.1). 

 

Tabela 13.21: Ocena skupnega zadovoljstva C13 glede na zakonski status in glede na tip 

izvajalca zobozdravniških storitev 

Ordinacija Zakonski stan N Povprečje ranga 

ZD C13 Poročen 216 283,24 
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V partnerski zvezi 262 293,63 

Razvezan 36 251,89 

Vdovec 12 224,42 

Samski 42 279,14 

Skupaj 568  

Poročen 203 210,58 

V partnerski zvezi 155 197,05 

Razvezan 17 263,94 

Vdovec 7 184,00 

Samski 32 213,70 

Koncesija 

C13 

Skupaj 414  

Poročen 201 169,35 

V partnerski zvezi 54 179,55 

Razvezan 23 215,76 

Vdovec 4 102,50 

Samski 57 149,54 

Samoplačnik 

C13 

Skupaj 339  

ordinacija C13 

Hi-kvadrat 5,009 

df 4 ZD 

Asimp. značilnost ,286 

Hi-kvadrat 6,261 

df 4 Koncesija 

Asimp. značilnost ,180 

Hi-kvadrat 12,285 

df 4 Samoplačnik 

Asimp. značilnost ,015 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Glede na kraj raziskave je analiza rezultatov pokazala pomembne razlike v zadovoljstvu med 

posameznimi zakonskimi statusi le v Ljubljani. Tako so v prestolnici statistično pomembno 

bolj zadovoljni samski anketiranci v primerjavi z razvezanimi, poročeni uporabniki so bolj 

zadovoljni kot samski anketiranci, razvezani anketiranci pa so bolj zadovoljni v primerjavi z 
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ovdovelimi uporabniki zobozdravniških storitev (Priloga 4.13 Tabela 4.2). 

 

Tabela 13.22: Ocena skupnega zadovoljstva C13 glede na zakonski status in glede na kraj 

raziskave 

Mesto Zakonski stan N Povprečje ranga 

Poročen 200 215,23 

V partnerski zvezi 171 234,08 

Razvezan 30 242,77 

Vdovec 12 188,25 

Samski 37 239,47 

Koper C13 

Skupaj 450  

Poročen 208 220,55 

V partnerski zvezi 104 210,00 

Razvezan 33 238,09 

Vdovec 7 157,29 

Samski 69 176,22 

Ljubljana C13 

Skupaj 421  

Poročen 212 220,39 

V partnerski zvezi 196 230,79 

Razvezan 13 234,42 

Vdovec 4 172,50 

Samski 25 231,16 

Maribor C13 

Skupaj 450  

Mesto C13 

Hi-kvadrat 4,551 

df 4 Koper 

Asimp. značilnost ,337 

Hi-kvadrat 13,572 

df 4 Ljubljana 

Asimp. značilnost ,009 

Hi-kvadrat 1,712 Maribor 

df 4 
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Mesto Zakonski stan N Povprečje ranga 

Poročen 200 215,23 

V partnerski zvezi 171 234,08 

Razvezan 30 242,77 

Vdovec 12 188,25 

Samski 37 239,47 

Koper C13 

Skupaj 450  

Poročen 208 220,55 

V partnerski zvezi 104 210,00 

Razvezan 33 238,09 

Vdovec 7 157,29 

Samski 69 176,22 

Ljubljana C13 

Skupaj 421  

Poročen 212 220,39 

V partnerski zvezi 196 230,79 

Razvezan 13 234,42 

Vdovec 4 172,50 

Samski 25 231,16 

Asimp. značilnost ,788 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Na osnovi analiziranega lahko sklenemo, da je zadovoljstvo z zobozdravstvenimi storitvami 

samo v določeni meri povezano s socio-demografskimi značilnostmi anketirancev. 

V splošnem nismo našli razlik v skupnem zadovoljstvu med moškimi in ženskami niti glede 

na kraj raziskave niti glede na tip izvajalca zobozdravstvenih storitev.  

Prvo raziskovalno vprašanje znotraj prve hipoteze, ki pravi, da je zadovoljstvo z 

zobozdravstvenimi storitvami povezano s spolom in da so ženske bolj zadovoljne od moških 

uporabnikov zobozdravniških storitev zato zavrnemo. 

Prav tako nismo ugotovili statistično pomembnih razlik med starostnimi skupinami 

uporabnikov zobozdravniških storitev niti z vidika statusa izvajalca niti z vidika kraja 

izvajanja zobozdravniških storitev.  

Tudi drugo raziskovalno vprašanje znotraj prve hipoteze, ki pravi, da je zadovoljstvo z 

zobozdravstvenimi storitvami povezano s starostjo uporabnikov: »mlajši so bolj zahtevni in 
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zato manj zadovoljni kot starejši uporabniki zobozdravniških storitev«, moramo zavrniti. 

Analiza povezanosti zadovoljstva z izobrazbo anketirancev je pokazala, da so srednješolsko 

izobraženi anketiranci v primerjavi z ostalimi izobrazbenimi skupinami anketirancev najbolj 

zadovoljni z zobozdravniškimi storitvami. Med drugimi izobrazbenimi skupinami pa razlike 

niso statistično pomembne. 

Glede na tip izvajalca zobozdravniških storitev smo med različno izobraženimi uporabniki 

zobozdravniških storitev ugotovili le šibke statistične razlike v koncesijskih zobozdravniških 

ordinacijah. 

Glede same stopnje izobrazbe (srednje, višje in visoko šolsko izobraženih) smo ugotovili, da 

so bili srednje, višje in visoko šolsko izobraženi uporabniki, ki obiskujejo zdravstveni dom, na 

splošno statistično pomembno bolj zadovoljni z zobozdravniškimi storitvami kot enake 

izobrazbene skupine uporabnikov, ki obiskujejo zobozdravnike koncesionarje. 

Analiza izobrazbe anketirancev glede na kraj izvedene raziskave pa je pokazala statistično 

pomembne razlike v oceni splošnega zadovoljstva med višje in visokošolsko izobraženimi 

uporabniki zobozdravniških storitev v Ljubljani, pri čemer so bili bolj zadovoljni visoko 

izobraženi anketiranci. V Mariboru smo našli statistično pomembne razlike v zadovoljstvu 

med srednje in višješolsko izobraženimi anketiranci, med katerimi so se izkazali kot bolj 

zadovoljni tisti s srednješolsko izobrazbo.  

Tudi med anketiranci z visokošolsko izobrazbo, se kažejo glede na kraj raziskave statistično 

pomembne razlike v oceni skupnega zadovoljstva z zobozdravstvenimi storitvami. Ob tem so 

bili uporabniki v Ljubljani bolj zadovoljni kot uporabniki v Kopru. 

Tretje raziskovalno vprašanje znotraj prve hipoteze, ki pravi, da je zadovoljstvo z 

zobozdravstvenimi storitvami povezano s stopnjo izobrazbe (-višje in -visoko izobraženi naj 

bi bili manj zadovoljni kot uporabniki z osnovno in srednješolsko izobrazbo, ker naj bi imeli 

večja pričakovanja in naj bi bili o možnostih in vrstah zdravljenja bolj poučeni), sprejmemo 

pogojno, saj ne velja na splošno. Določene razlike v zadovoljstvu smo namreč opazili glede 

na kraj in glede na tip izvajalca zobozdravniških storitev. 

Analiza povezave med višino mesečnih dohodkov in tipom izvajalca zobozdravniških storitev 

ter skupnim zadovoljstvom uporabnikov ni pokazala statistično pomembnih rezultatov, razen 

pri zobozdravnikih samoplačnikih. Pri omenjenih so bili v splošnem tisti uporabniki, ki 

mesečno zaslužijo najmanj, statistično značilno manj zadovoljni z zobozdravstvenimi 

storitvami kot druge skupine uporabnikov samoplačniških storitev. 

Analiza splošnega zadovoljstva posameznih dohodkovnih skupin uporabnikov kaže na 

statistično pomembne razlike glede na tip izvajalca zobozdravniških storitev. Tako so 
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anketiranci iz Ljubljane z mesečnimi dohodki od 1001 do 1500 EUR bolj zadovoljni kot 

dohodkovno primerljiva skupina iz Kopra. Uporabniki zobozdravniških storitev iz Kopra in 

Maribora, ki zaslužijo mesečno od 1501 do 2000 EUR pa so bolj zadovoljni kot dohodkovno 

primerljiva skupina iz Ljubljane.  

Pri drugih skupinah uporabnikov pa glede na zaslužek in glede na kraj ordinacije nismo našli 

pomembnih razlik v zadovoljstvu z zobozdravniškimi storitvami. 

Četrto raziskovalno vprašanje znotraj prve hipoteze, ki pravi, da je zadovoljstvo z 

zobozdravstvenimi storitvami povezano z višino mesečnih prihodkov (-anketiranci z nižjimi 

mesečnimi prihodki naj bi bili manj zadovoljni, saj jim njihov slabši ekonomski status ne 

dopušča izbire dražjih in kvalitetnejših dentalnih materialov in kakovostnejših postopkov 

zdravljenja), moramo zavrniti. 

Analiza rezultatov vpliva zakonskega stanu na zadovoljstvo z zobozdravstvom med različnimi 

zakonskimi kategorijami anketirancev (poročen, v partnerski skupnosti, samski, razvezan, in 

vdovec), je pokazala statistično pomembne razlike v zadovoljstvu, med razvezanimi in vdovci 

ter med razvezanimi in samskimi anketiranci. Pri čemer so bili razvezani anketiranci bolj 

zadovoljni kot vdovci in samski bolj zadovoljni kot razvezani uporabniki. 

Analiza rezultatov ocen skupnega zadovoljstva glede na tip izvajalca zobozdravniških storitev 

je pokazala, da so največje razlike med vsemi skupinami anketirancev, razdeljenih po 

zakonskem statusu v samoplačniških ambulantah. Statistično pomembne razlike v 

zadovoljstvu so se tako pokazale med razvezanimi in vdovci, med razvezanimi in samskimi 

ter med poročenimi in razvezanimi anketiranci. Ob tem so razvezani manj zadovoljni kot 

poročeni in samski anketiranci in hkrati bolj zadovoljni kot ovdoveli uporabniki 

zobozdravniških storitev. 

Z vidika kraja raziskave so se pomembne razlike v zadovoljstvu pokazale le v Ljubljani med 

samskimi in razvezanimi anketiranci, kjer so bili samski bolj zadovoljni kot razvezani, med 

poročenimi in samskimi anketiranci, kjer so bili poročeni bolj zadovoljni kot samski ter med 

razvezanimi in vdovci, kjer pa so bili razvezani bolj zadovoljni kot ovdoveli uporabniki 

zobozdravniških storitev. 

Zato lahko zadnje peto raziskovalno vprašanje, ki govori o povezavi zakonskega stanu, z 

zadovoljstvom z zobozdravstvenimi storitvami, sprejmemo. Peto predpostavko znotraj prve 

hipoteze, da so samski v primerjavi s poročenimi uporabniki manj zadovoljni lahko pogojno 

sprejmemo, saj smo ugotovili, da sicer ne velja na splošno, velja pa z omejitvijo glede na kraj 

raziskave. 
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13.2 Preverjanje 2. hipoteze 

 

Zadovoljstvo z zobozdravstvenimi storitvami ni povezano s stroški anketirancev za 

zobozdravstveno terapijo. 

S to hipotezo smo želeli preveriti, ali imajo stroški za zobozdravstvene storitve kakšen vpliv 

na raven zadovoljstva anketirancev z zobozdravstvom. Doslej objavljenim študijam, ki so 

proučevale vpliv stroškov na zadovoljstvo uporabnikov je večinoma skupno dejstvo, da so z 

zobozdravstvom nasploh manj zadovoljni anketiranci, ki imajo nižje osebne dohodke. Golletz 

je ob analizi zanesljivosti in vrednosti DSQ vprašalnika pri anketirancih z najnižjimi 

mesečnimi prejemki ugotovil, da so z zobozdravstvom le ti precej manj zadovoljni v 

primerjavi z anketiranci iz višjih dohodkovnih skupin (Golletz in drugi, 1995). Rezultati 

raziskave Stewarta in Spencerja so pokazali, da so pacienti, ki so za zobozdravstvene storitve 

plačali več kot sto dolarjev in pacienti, ki niso imeli urejenega zdravstvenega zavarovanja z 

zobozdravstvom bistveno manj zadovoljni (Stewart in Spencer, 2005). O podobnih rezultatih 

poroča v svoji študiji o zdravstveni oskrbi revnejših uporabnikov zobozdravstvenih storitev 

tudi Curbow (Curbow 1986, str. 375-391). 

V sklopu naše druge hipoteze nas je zanimalo, ali so anketiranci, ki za zobozdravniške 

storitve plačujejo pri zobozdravniku samoplačniku neposredno, bolj zahtevni, imajo višja 

pričakovanja, so ob neizpolnitvi le teh razočarani in so posledično tudi manj zadovoljni. Ali 

pa morda menijo, da jim je pri zobozdravniku zasebniku omogočena najbolj kvalitetna in 

najboljša možna oskrba, za katero so pripravljeni plačati. Ker želijo sami pri sebi in pri svoji 

okolici upravičiti plačilo, so manj kritični in bolj poudarjajo tiste vidike zobozdravstvene 

oskrbe, za katere menijo, da igra pri njihovi odločitvi za zobozdravnika samoplačnika 

največjo vlogo (kratko čakanje, prijaznost osebja, dovršena ordinacija…). Tako morda gledajo 

na kvaliteto dobljenih zobozdravniških storitev predvsem skozi to prizmo in so zato z 

zobozdravstvom bolj zadovoljni. 

Zagotovo pa tudi sama višina mesečnih dohodkov vpliva na izbiro tipa izvajalca 

zobozdravniških storitev. Tisti z najnižjimi dohodki si ne morejo privoščiti dragih doplačil oz. 

samoplačniških storitev. Iz tega razloga so prisiljeni na izbor javnih ordinacij, ki delujejo v 

sklopu zdravstvenega doma in so zato morda že v naprej manj zadovoljni. Vsemu navkljub pa 

se lahko pri njih razmerje med dobljeno in pričakovano storitvijo, ki naj bi bila v javnih 

ordinacijah nižja, prevesi v smer dobljene in s tem tudi večjega zadovoljstva.  

Pri testiranju te hipoteze smo najprej preučevali povezave med izjavo D3 'Vaši stroški za 

zobozdravnika so previsoki', D4 'Zobozdravnik bi se moral izogibati nepotrebnim stroškom 
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zdravljenja' in D5 'Zobozdravnik vam razloži stroške zdravljenja v naprej' ter splošnim 

zadovoljstvom C13. 

Rezultati kažejo (Tabela 13.23a, 13.23b, 13.23c), da je ocena stroškov za zobozdravniške 

storitve statistično pomembno povezana s splošnim zadovoljstvom uporabnikov 

zobozdravniških storitev. Statistično še močnejše pa je s splošnim zadovoljstvom anketirancev 

povezano zobozdravnikovo vnaprejšnje pojasnilo uporabnikom zobozdravniških storitev o 

stroških zdravljenja. 

 

Tabela 13.23a: Vaši stroški za zobozdravnika so previsoki D3 in ocena skupnega zadovoljstva 

C13 

95% interval 

zaupanja za 

povprečje D3 

N Povprečje 

Std. 

deviacija 

Std. 

napak

a 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja Minimum  Maksimum 

DA 377 9,32 ,806 ,042 9,24 9,41 7 10 

NE 407 9,14 1,059 ,053 9,04 9,25 6 10 

NE 

VEM 

499 9,42 ,781 ,035 9,35 9,49 6 10 

Skupaj 1283 9,30 ,892 ,025 9,25 9,35 6 10 

 

 
Vsota 

kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F Sig. 

Med skupinami 17,339 2 8,670 11,056 .000 

Znotraj skupin 1003,717 1280 ,784   

Skupaj 1021,057 1282    

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Rezultati kažejo, da obstaja statistično pomembna povezava med višino stroškov za 

zobozdravstvo in skupno oceno zadovoljstva anketirancev.  
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Tabela 13.23b: Zobozdravnik bi se moral izogibati nepotrebnim stroškom zdravljenja D4 in 

oceno skupnega zadovoljstva C13 

95% interval 

zaupanja za 

povprečje D4 

N Povprečje 

Std. 

deviacija 

Std. 

napak

a 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja Minimum  Maksimum 

DA 517 9.34 .895 .039 9.26 9.41 6 10 

NE 316 9.12 1.013 .057 9.01 9.23 6 10 

NE 

VEM 

452 9.35 .820 .039 9.28 9.43 6 10 

Skupaj 1285 9.29 .905 .025 9.24 9.34 6 10 

 

 
Vsota 

kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F Sig. 

Med skupinami 11.948 2 5.974 7.365 .001 

Znotraj skupin 1039.938 1282 .811   

Skupaj 1051.886 1284    

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Iz tabele 13.23b je razvidno, da obstaja statistično pomembna povezava med zadovoljstvom 

anketirancev in trditvijo, da bi se moral zobozdravnik izogibati nepotrebnim stroškom 

zdravljenja.  

 

Tabela 13.23c: Zobozdravnik vam razloži stroške zdravljenja v naprej D5 in oceno skupnega 

zadovoljstva C13 

95% interval 

zaupanja za 

povprečje D5 

N Povprečje 

Std. 

deviacija 

Std. 

napak

a 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja Minimum  Maksimum 

DA 635 9,41 ,855 ,034 9,35 9,48 6 10 

NE 351 9,15 ,999 ,053 9,05 9,26 6 10 
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NE 

VEM 

341 9,25 ,848 ,046 9,16 9,34 6 10 

Skupaj 1327 9,30 ,900 ,025 9,25 9,35 6 10 

 

 
Vsota 

kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F Sig. 

Med skupinami 16,616 2 8,308 10,405 ,000 

Znotraj skupin 1057,207 1324 ,798   

Skupaj 1073,824 1326    

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Vnaprejšnja razlaga stroškov, ki bodo nastali tekom zdravljenja je statistično pomembno 

povezana z zadovoljstvom anketirancev.  

 

Nadalje smo preverili, kako je strinjanje z omenjenimi tremi trditvami povezano s splošnim 

zadovoljstvom anketirancev, ki obiskujejo različne tipe zobozdravstvenih ordinacij.  

 

Tabela 13.24: Povezava med trditvami D3- vaši stroški za zobozdravnika so previsoki, D4- 

zobozdravnik bi se moral izogibati nepotrebnim stroškom zdravljenja in D5- zobozdravnik 

vam razloži stroške zdravljenja v naprej in skupno oceno zadovoljstva C13 glede na tip 

ordinacije 

Ordinacija D3 D4 D5 

Korelacijski koeficient ,096* ,008 ,003 

Značilnost (2-stranska) ,023 ,842 ,941 
ZD 

Spearmanov 

koeficient 

korelacije 

rangov 

C13 
N 564 561 570 

Korelacijski koeficient ,084 ,087 -,035 

Značilnost (2-stranska) ,089 ,078 ,475 
koncesija 

Spearmanov 

koeficient 

korelacije 

rangov 

C13 
N 410 409 412 

Korelacijski koeficient ,037 -,059 -,288**  samoplačnik Spearmanov 

koeficient 

korelacije 

C13 

Značilnost (2-stranska) ,519 ,296 ,000 
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N 309 315 345 

N 306 315 315 

* p<0,05 (2-stranska), ** p<0,01 (2-stranska). 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Rezultati kažejo, da je v zdravstvenih domovih ocena stroškov anketirancev za zobozdravnika 

statistično pomembno povezana z njihovim splošnim zadovoljstvom, medtem, ko drugi dve 

trditvi nista statistično povezani s skupnim zadovoljstvom anketirancev. 

Nadalje ugotavljamo, da v koncesijskih ordinacijah ocena stroškov anketirancev za 

zobozdravniške storitve nima nobenega vpliva na skupno zadovoljstvo anketirancev, medtem 

ko za samoplačniške ordinacije to ne velja.  

 

Ko smo analizirali povezavo med stroški in splošnim zadovoljstvom anketirancev po mestih 

izvedene raziskave, nismo nikjer razen v Ljubljani, našli statistično pomembne povezave med 

vnaprejšnjo razlago stroškov zdravljenja ter oceno o višini stroškov in skupnim 

zadovoljstvom. 

 

Tabela 13.25: Povezava med trditvami D3- vaši stroški za zobozdravnika so previsoki, D4- 

zobozdravnik bi se moral izogibati nepotrebnim stroškom zdravljenja in D5- zobozdravnik 

vam razloži stroške zdravljenja v naprej in skupno oceno zadovoljstva C13 glede na kraj 

raziskave 

Mesto D3 D4 D5 

Korelacijski koeficient ,011 -,046 -,005 

Značilnost (2-stranska) ,813 ,328 ,915 Koper 

Spearmanov 

koeficient 

korelacije rangov 

C13 

N 450 450 450 

Korelacijski koeficient ,100 ,054 -,176**  

Značilnost (2-stranska) ,051 ,289 ,000 Ljubljana 

Spearmanov 

koeficient 

korelacije rangov 

C13 

N 384 385 427 

Korelacijski koeficient ,039 -,003 -,010 

Značilnost (2-stranska) ,405 ,957 ,826 Maribor 

Spearmanov 

koeficient 

korelacije rangov 

C13 

N 449 450 450 

* p<0,05 (2-stranska), ** p<0,01 (2-stranska). 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 
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Podrobnejša analiza povezanosti presoje stroškov na zadovoljstvo glede na tip izvajalca in 

glede na mesto izvedene raziskave je pokazala, da je bila pri anketirancih, ki obiskujejo 

ljubljanski zdravstveni dom, vnaprejšnja razlaga stroškov zdravljenja statistično pomembno 

povezana z njihovim splošnim zadovoljstvom. Prav tako smo v koncesijski ordinaciji v 

Ljubljani našli statistično pomembno povezavo med oceno višine stroškov in skupnim 

zadovoljstvom anketirancev. Nadalje se je v koncesijski ordinaciji v Ljubljani tudi pokazalo, 

da je bilo splošno zadovoljstvo uporabnikov zobozdravniških storitev statistično pomembno 

povezano z mnenjem 'Zobozdravnik bi se moral izogibati nepotrebnim stroškom zdravljenja'. 

V Kopru in v Mariboru pri nobenem tipu izvajalcev zobozdravniških storitev nismo našli 

pomembnih povezav med ocenami stroškov in skupnim zadovoljstvom anketirancev. 

 

Tabela 13.26: Povezava med trditvami D3- vaši stroški za zobozdravnika so previsoki, D4- 

zobozdravnik bi se moral izogibati nepotrebnim stroškom zdravljenja in D5- zobozdravnik 

vam razloži stroške zdravljenja v naprej in skupno oceno zadovoljstva C13 glede tip ordincije 

in glede na kraj raziskave 

Mesto Ordinacija D3 D4 D5 

Korelacijski 

koeficient 

,136 ,007 ,092 

Značilnost (2-

stranska) 

,054 ,926 ,193 ZD 

Spearmanov 

koeficient 

korelacije 

rangov 

C13 

N 201 201 201 

Korelacijski 

koeficient 

-,032 -,004 ,005 

Značilnost (2-

stranska) 

,698 ,958 ,949 Koncesija 

Spearmanov 

koeficient 

korelacije 

rangov 

C13 

N 154 154 154 

Korelacijski 

koeficient 

-,053 -,054 -,041 

Značilnost (2-

stranska) 

,613 ,601 ,693 

Koper 

Samoplačnik 

Spearmanov 

koeficient 

korelacije 

rangov 

C13 

N 95 95 95 

Ljubljana ZD 
Spearmanov 

koeficient 
C13 

Korelacijski 

koeficient 

,027 -,050 -,234**  
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Značilnost (2-

stranska) 

,731 ,534 ,002 

N 162 159 168 

Korelacijski 

koeficient 

,332**  ,254* -,083 

Značilnost (2-

stranska) 

,001 ,010 ,404 Koncesija 

Spearmanov 

koeficient 

korelacije 

rangov 

C13 

N 103 101 104 

Korelacijski 

koeficient 

-,024 ,087 -,105 

Značilnost (2-

stranska) 

,795 ,333 ,192 Samoplačnik 

Spearmanov 

koeficient 

korelacije 

rangov 

C13 

N 119 125 155 

Korelacijski 

koeficient 

,104 ,051 ,044 

Značilnost (2-

stranska) 

,142 ,468 ,535 ZD 

Spearmanov 

koeficient 

korelacije 

rangov 

C13 

N 201 201 201 

Korelacijski 

koeficient 

,055 ,047 ,065 

Značilnost (2-

stranska) 

,497 ,560 ,425 Koncesija 

Spearmanov 

koeficient 

korelacije 

rangov 

C13 

N 153 154 154 

Korelacijski 

koeficient 

-,029 -,023 -,037 

Značilnost (2-

stranska) 

,782 ,826 ,720 

Maribor 

Samoplačnik 

Spearmanov 

koeficient 

korelacije 

rangov 

C13 

N 95 95 95 

* p<0,05 (2-stranska), ** p<0,01 (2-stranska). 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

V nadaljevanju pa smo preverili še povezavo omenjenih trditev s Hi kvadrat testom, pri čemer 

so se pokazale statistično pomembne povezava med trditvami D3- vaši stroški za 
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zobozdravnika so previsoki in D4- zobozdravnik bi se moral izogibati nepotrebnim stroškom 

zdravljenja, D3- vaši stroški za zobozdravnika so previsoki in D5- zobozdravnik vam razloži 

stroške zdravljenja v naprej in tudi med D4- zobozdravnik bi se moral izogibati nepotrebnim 

stroškom zdravljenja in D5- zobozdravnik vam razloži stroške zdravljenja v naprej na podlagi 

česar ugotavljamo, da so za uporabnike zobozdravniških storitev pojasnila o stroških za 

zobozdravstvo med seboj povezana in pomembna. 

 

Tabela 13.27: Povezanost odgovorov na trditev D3- vaši stroški za zobozdravnika so 

previsoki, D4- zobozdravnik bi se moral izogibati nepotrebnim stroškom zdravljenja 

D4 
 

DA NE NE VEM Skupaj 

Število 336 14 27 377 
DA 

% znotraj D3 89,1% 3,7% 7,2% 100,0% 

Število 74 284 47 405 
NE 

% znotraj D3 18,3% 70,1% 11,6% 100,0% 

Število 98 21 383 502 

D3 

NE VEM 
% znotraj D3 19,5% 4,2% 76,3% 100,0% 

Število 508 319 457 1284 
Skupaj 

% znotraj D3 39,6% 24,8% 35,6% 100.0% 

 

Vrednost df 

Asimp. 

značilnost (2-

stranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 1204,413a 4 ,000 

Razmerje verjetij 1146,426 4 ,000 

Linearno linearna zveza 551,417 1 ,000 

Število veljavnih 1284   

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Med trditvijo, ki označuje višino stroškov za zobozdravnika in trditvijo, da bi se moral 

zobozdravnik izogibati nepotrebnim stroškom zdravljenja obstaja statistično značilna 

povezava, ki kaže na dejstvo, da so za anketirance stroški za zobozdravstvo velikega pomena. 

Tabela 13.28: Povezanost odgovorov na trditev D3- vaši stroški za zobozdravnika so 

previsoki in D5- zobozdravnik vam razloži stroške zdravljenja v naprej 
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D5 
 

DA NE NE VEM Skupaj 

Število 306 35 39 380 
DA 

% znotraj D3 80,5% 9,2% 10,3% 100.0% 

Število 111 273 24 408 
NE 

% znotraj D3 27,2% 66,9% 5,9% 100.0% 

Število 184 43 281 508 

D3 

NE VEM 
% znotraj D3 36,2% 8,5% 55,3% 100.0% 

Število 601 351 344 1296 
Skupaj 

% znotraj D3 46.4% 27,1% 26,5% 100,0% 

 

Vrednost df 

Asimp. 

značilnost (2-

stranska) 

Pearson Hi-kvadrat 750,000a 4 ,000 

Razmerje verjetij 712,939 4 ,000 

Linearno linearna zveza 250,889 1 ,000 

N veljavnih 1296   

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Ugotavljamo, da sta za anketirance velikega pomena tudi sama višina stroškov za 

zobozdravstvo kot tudi vnaprejšnja razlaga zobozdravnika o stroških, ki bodo šele nastali 

tekom zdravljenja. Obe trditvi sta namreč med seboj statistično pomembno povezani. 

 

Tabela 13.29: Povezanost odgovorov na trditev D4- zobozdravnik bi se moral izogibati 

nepotrebnim stroškom zdravljenja in D5- zobozdravnik vam razloži stroške zdravljenja v 

naprej 

D5 
 

DA NE NE VEM Skupaj 

Število 428 55 41 524 
DA 

% znotraj D4 81,7% 10,5% 7,8% 100.0% 

Število 37 272 10 319 

D4 

NE 
% znotraj D4 11,6% 85,3% 3,1% 100.0% 
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Število 140 24 293 457 
NE VEM 

% znotraj D4 30,6% 5,3% 64,1% 100.0% 

Število 605 351 344 1300 
Skupaj 

% znotraj D4 46.5% 27,0% 26,5% 100,0% 

 

Vrednost df 

Asimp. 

značilnost 

(2-stranska) 

Pearson Hi-kvadrat 1160,808a 4 ,000 

Razmerje verjetij 1080,688 4 ,000 

Linearno linearna zveza 410,913 1 ,000 

N veljavnih 1300   

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Statistično pomembno povezavo smo našli tudi med odgovori na trditev, da bi se moral 

zobozdravnik izogibati nepotrebnim stroškom zdravljenja in zobozdravnikovo vnaprejšnjo 

razlago stroškov zdravljenja.  

 

Tako lahko na osnovi predstavljenih rezultatov ugotovimo, da so trditve, ki se nanašajo na 

stroške za zobozdravstvene storitve za uporabnike pomembne in so med seboj močno 

povezane. Iz rezultatov je razvidno, da so ocene stroškov za zobozdravniške storitve 

statistično pomembno povezane s skupnim zadovoljstvom uporabnikov zobozdravniških 

storitev.  

Zato moramo hipotezo, da zadovoljstvo z zobozdravstvenimi storitvami ni povezano s stroški 

anketirancev za zobozdravstveno terapijo, zavrniti. 

 

13.3 Preverjanje 3. hipoteze 

 

Zadovoljstvo z zobozdravstvenimi storitvami je povezano s statusom izvajalcev 

zobozdravniških storitev (javno- v zdravstvenem domu, javno- s koncesijo, zasebno- 

samoplačništvo). 

S to hipotezo smo preverjali ali obstaja razlika v zadovoljstvu uporabnikov zobozdravstvenih 

storitev glede na tip izvajalca zobozdravniških storitev (javno- v zdravstvenem domu, javno- s 

koncesijo, čisto samoplačništvo).  
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V teoretičnem delu zelo podrobno predstavili tipe izvajalcev zobozdravniških storitev in 

hkrati natančno opisali zdravstveni sistem in zdravstveno zakonodajo, ki omogoča 

uporabnikom zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev prosto izbiro osebnega zdravnika in 

zobozdravnika.  

Hipotezo smo preverjali tako, da smo primerjali ocene zadovoljstva z zobozdravstvenimi 

storitvami anketirancev pri posameznih izvajalcih. Na osnovi njihovih odgovorov smo za 

vsak sklop vprašanj (Priloge 1.11 a, b,c) (pod oznakami A, B in C v vprašalniku), ki 

predstavljajo določeno sestavo zobozdravnikovih značilnosti, oblikovali tri indekse 

zadovoljstva; (DSI-A) za zobozdravnikovo strokovnost, (DSI-B) za zobozdravnikovo 

osebnost in (DSI-C) za zobozdravniško organiziranost (glej Tabelo 13.30). Poleg tega smo 

oblikovali še skupni indeks zadovoljstva (DSI-A+B+C), ki ponazarja zadovoljstvo 

uporabnikov zobozdravniških storitev ob hkratnem upoštevanju vseh treh kategorij 

zobozdravnikovih lastnosti in njegovega dela (glej Tabelo 13.31).  

Z namenom pridobiti čim bolj zanesljive rezultate, smo pri testiranju hipoteze H3 tudi 

preverili, kako skupni indeks zadovoljstva DSI (A+B+C), korelira s splošno oceno 

zadovoljstva uporabnikov z zobozdravstvenimi storitvami v zadnjih dvanajstih mesecih -C 13 

(Priloga 5.13). Le to smo ocenjevali z deset stopenjsko Likertovo lestvico, pri čemer je ocena 

1 pomenila najmanjše in ocena 10 največje zadovoljstvo. 

 

Tabela 13.30: Indeksi zadovoljstva (DSI-A, DSI-B, DSI-C) po tipih izvajalcev ter kraju 

izvajanja zobozdravniških storitev 

 DSI-A (8-80) DSI B (10-100) DSI C (12-120) 

Koncesija 

Ljubljana 74,58 94,36 98,04 

Koncesija 

Maribor 76,30 95,69 103,58 

Koncesija 

Koper 75,64 72,51 80,16 

 75,51 87,52 93,93 

ZD 

Ljubljana 73,13 87,48 96,98 

ZD 

Maribor 75,28 93,09 103,41 
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ZD 

Koper 75,33 92,98 104,69 

 74,58 91,18 101,69 

Samoplačnik 

Ljubljana 70,30 86,07 96,56 

Samoplačnik 

Maribor 75,14 92,98 107,69 

Samoplačnik 

Koper 74,88 93,16 107,61 

 73,44 90,74 103,95 

*DSI A-(8-80)- vrednosti v oklepaju predstavljajo seštevek najnižjih in najvišjih možnih ocen 

v sklopu trditev A, ker je bilo osem trditev z možnostjo ocene od 1 do 10. 

DSI B-(10-100)- vrednosti v oklepaju predstavljajo seštevek najnižjih in najvišjih možnih 

ocen v sklopu trditev B, ker je bilo deset trditev z možnostjo ocene od 1 do 10. 

DSI C-(12-120)- vrednosti v oklepaju predstavljajo seštevek najnižjih in najvišjih možnih 

ocen v sklopu trditev C, ker je bilo dvanajst trditev z možnostjo ocene od 1 do 10. 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 13.31: Skupni indeksi zadovoljstva (DSI A+B+C) po tipu izvajalca in kraju izvajanja 

zobozdravniških storitev 

 DSI-A+B+C (30-300) 

Koncesija LJ 267,54 

Koncesija MB 267,99 

Koncesija KP 257,38 

Skupaj 264,91 

ZD LJ 266,18 

ZD MB- 275,13 

ZD KP 273,37 

Skupaj 271,77 

Samoplačnik LJ  259,24 

Samoplačnik MB 272,91 

Samoplačnik KP 272,75 

Skupaj 266,72 
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* DSI A+B+C-(30-300)- vrednosti v oklepaju predstavljajo seštevek najnižjih in najvišjih 

možnih ocen v sklopu trditev A, B in C, ker je bilo trideset trditev z možnostjo ocene od 1 do 

10. 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Vprašanja iz sklopa A se nanašajo na zobozdravnikovo strokovnost, na njegovo pravilno in 

ustrezno postavljanje diagnoze, na natančna obravnavo anketirancev, na odpravo 

anketirančevih težav, skrbno in nežno sanacijo, na seznanjenost s tehnološkimi dosežki in na 

njegovo vestno in sprotno preverjanje dela (Priloga 1.11 a). 

Analiza indeksa zadovoljstva (Dental satisfaction index-DSI) DSI-A je glede na tip izvajalca 

zobozdravniških storitev pokazala, da imajo najvišje vrednosti tega indeksa zobozdravniki 

koncesionarji, zobozdravniki v zdravstvenih domovih so se uvrstili na drugo mesto, 

zobozdravniki samoplačniki pa so dosegli najnižjo vrednost indeksa zadovoljstva v sklopu 

vprašanj A. 

Tudi ko smo primerjali indekse zadovoljstva DSI-A glede na tip izvajalca in glede na kraj 

izvajanja zobozdravniških storitev smo ugotovili, da so bili tako v Ljubljani, v Mariboru kot 

tudi v Kopru najvišji indeksi zadovoljstva DSI-A doseženi v koncesijskih ordinacijah, sledili 

so jim zdravstveni domovi, na tretje mesto pa so se uvrstile samoplačniške zobozdravniške 

ordinacije. 

Preverili smo tudi vrednosti indeksov zadovoljstva DSI-A med posameznimi tipi izvajalcev. 

Ugotovili smo, da se je med koncesionarji najbolje uvrstil zobozdravnik iz Maribora, sledil 

mu je zobozdravnik v Kopru, zobozdravnik v Ljubljani pa je bil šele na tretjem mestu. Med 

zdravstvenimi domovi (ZD) je bil najvišji indeks zadovoljstva zabeležen v ZD Koper, sledila 

pa sta mu ZD Maribor in ZD Ljubljana. Pri zobozdravnikih samoplačnikih smo ugotovili da 

je bilo najvišje zadovoljstvo anketirancev doseženo pri zobozdravniku samoplačniku v 

Mariboru, sledil mu je zobozdravnik samoplačnik v Kopru, na zadnjem mestu pa je bil 

zobozdravnik samoplačnik v Ljubljani. 

Iz opisanega je razvidno da so anketiranci ocenili kot najbolj strokovno usposobljene 

zobozdravnike koncesionarje in kot strokovno najslabše podkovane zobozdravnike 

samoplačnike. 

Naslednji sklop vprašanj iz anketnega vprašalnika pod oznako B se nanaša na 

zobozdravnikovo osebnost, na njegovo vljudnost in spoštljivost, prijaznost, razumevanje, 

sočutnost, umirjenost, samozavestnost, dostopnost-odprtost, humornost in zaupnost (Priloga 

1.11b).  
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Analiza indeksov zadovoljstva DSI-B je glede na tip izvajalca zobozdravniških storitev 

pokazala, da je bila najvišje dosežena vrednost indeksa pri zobozdravnikih v zdravstvenih 

domovih. Zobozdravniki samoplačniki so se uvrstili na drugo mesto, zobozdravnikih 

koncesionarjih pa so dosegli najnižje vrednost indeksa zadovoljstva v sklopu vprašanj B. 

Primerjava vrednosti indeksov zadovoljstva glede na tip izvajalca in glede na kraj izvajanja 

zobozdravniških storitev kaže, da so bile vrednosti DSI-B indeksa razporejene precej 

razpršeno in bistveno manj enotno kot vrednosti indeksa DSI-A. Tako je bila najvišja vrednost 

DSI-B dosežena v koncesijski ordinaciji v Mariboru, sledi ji koncesijska ordinacija v 

Ljubljani, samoplačniška ordinacija v Kopru, zdravstveni dom v Mariboru, samoplačniška 

ordinacija v Mariboru, zdravstveni dom v Kopru, zdravstveni dom v Ljubljani, samoplačniška 

ordinacija v Ljubljani, na zadnjem mestu pa je koncesijska ordinacija v Kopru. 

Preverili smo tudi vrednosti indeksov zadovoljstva DSI-B po tipu izvajalcev in ugotovili, da 

se je med koncesionarji najbolje uvrstil zobozdravnik v Mariboru, sledi mu zobozdravnik v 

Ljubljani, zobozdravnik v Kopru pa je na tretjem mestu. Med zdravstvenimi domovi je bil 

najvišji indeks zadovoljstva zabeležen v ZD Maribor, sledita mu v ZD Koper in v ZD 

Ljubljana. Med zobozdravniki samoplačniki smo najvišji DSI-B indeks ugotovili v Kopru, 

drugo mesto je dosegel zobozdravnik samoplačnik v Mariboru. Ljubljana pa je bila zadnja 

tudi v kategoriji zobozdravnikov samoplačnikov glede na indeks –DSI-B. 

Glede na osebnostne značilnosti so uporabniki zobozdravstvenih storitev najboljše ocenili 

zobozdravnike v zdravstvenih domovih in najslabše zobozdravnike koncesionarje.  

Tretji sklop vprašanj iz anketnega vprašalnika pod oznako C se nanaša na zobozdravstveno 

organiziranost pri zagotavljanju varnosti anketirancev, higiensko ustreznost, fleksibilnost 

naročanja in na ustreznost čakalne dobe, na vzdušje v ordinaciji, na ustrežljivost osebja, 

udobnost in na razpoložljivost zobozdravnika izven delovnega časa (Priloga 1.11c). Trinajsto 

vprašanje v sklopu C, ki se nanaša na oceno skupnega zadovoljstva, smo iz DSI-C izključili, 

ker smo ga, kot bo prikazano v nadaljevanju, analizirali posebej. 

Analiza ocen indeksov zadovoljstva DSI-C glede na tip izvajalca zobozdravniških storitev je 

pokazala, da je so se njegove najvišje vrednosti pokazale pri zobozdravnikih samoplačnikih. 

Zdravstveni domovi so se uvrstili na drugo mesto, zobozdravniki koncesionarji pa so dosegli 

najnižje vrednosti.  

Primerjava indeksov zadovoljstva DSI-C glede na tip izvajalca in glede na kraj izvajanja 

zobozdravniških storitev je pokazala, da se je najbolje uvrstila samoplačniška ordinacija v 

Mariboru, ki ji tesno sledi samoplačniška ordinacija v Kopru. Naslednje mesto pripada 

zobozdravniški ordinaciji v zdravstvenem domu v Kopru ter koncesijski ordinaciji v 
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Mariboru. Nižje vrednosti pripadajo ordinaciji v zdravstvenem domu Maribor, koncesijski 

ordinaciji ter samoplačniški ordinaciji v Ljubljani. Zdravstveni dom v Ljubljani in koncesijska 

ordinacija v Kopru sta se zvrstila na predzadnje oz. zadnje mesto. 

Analiza rezultatov DSI-C je pokazala, da je zobozdravniška organiziranost najboljša pri 

zobozdravnikih samoplačnikih najslabša pa pri koncesionarjih.  

Celotni indeks zadovoljstva DSI-(A+B+C) zajema vse tri razsežnosti, ki vplivajo na kvaliteto 

zobozdravniške storitve, saj vključuje tako zobozdravnikovo strokovnost, njegovo osebnost 

kot tudi zobozdravniško organiziranost. Kot tak je zagotovo najbolj veren kazalec 

zadovoljstva uporabnikov z določeno zobozdravniško službo. 

Analiza skupnega indeksa zadovoljstva DSI-(A+B+C) je glede na tip izvajalca 

zobozdravniških storitev pokazala (glej Tabelo 13.31), da je bil najvišje doseženi skupni 

indeks pri zobozdravnikih v zdravstvenih domovih. Zobozdravniki samoplačnikih so se 

uvrstili na drugo, zobozdravniki koncesionarji pa na zadnje mesto. 

Primerjava skupnih indeksov DSI-(A+B+C) zadovoljstva glede na tip izvajalca in glede na 

kraj izvajanja zobozdravniških storitev je nadalje pokazala, da sta bila najvišje izračunana 

indeksa zadovoljstva dosežena v zobozdravniških ordinacijah v ZD Maribor ter v ZD Koper. 

Tesno jima sledita samoplačniški ordinaciji v Mariboru in Kopru. Za njima sta koncesijski 

ordinaciji iz Maribora in iz Ljubljane. Še nekoliko nižje vrednosti indeksov DSI-(A+B+C) 

smo zabeležili v Ljubljani, kjer si sledita ordinacija v zdravstvenem domu ter samoplačniška 

zobna ordinacija. Absolutno zadnje mesto pa je pripadlo koncesijski ordinaciji v Kopru. 

Na osnovi analizirane ocene skupnega indeksa zadovoljstva, ki zajema vse opisane 

razsežnosti zobozdravniške storitve, smo ugotovili, da so v našo raziskavo zajeti uporabniki 

najbolj zadovoljni z oskrbo zobozdravnikov v zdravstvenih domovih, sledijo jim 

zobozdravniki samoplačniki, najmanj pa so zadovoljni z oskrbo zobozdravnikov 

koncesionarjev, kar pa je v nasprotju z ugotovitvami avtorjev nekaterih študij, katere smo že 

omenili v poglavju 7.7.1 in tudi v nasprotju z našimi prvotnimi pričakovanji.  

V želji pridobiti kar najbolj zanesljiv in natančen vpogled v posamezne trditve oz. v 

posamezne razsežnosti zobozdravniške storitve, z namenom primerjave med različnimi tipi 

izvajalcev smo uporabili metodo analize variance.  

Ugotovili smo, da obstajajo pri praktično vseh vprašanjih v sklopu A, ki se nanašajo na 

zobozdravnikovo strokovnost, med vsemi tremi tipi izvajalcev zobozdravniških storitev 

statistično pomembne razlike. Le pri vprašanju o seznanjenosti zobozdravnika z zadnjimi 

tehnološkimi dosežki med izvajalci nismo našli pomembnih razlik. 

Največje razlike med izvajalci se nanašajo na trditev o omilitvi bolečin anketirancem, (F = 
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40.395, sig = 0.000, Levene statistika 69.013, sig = 0.000) ter na trditev o dejstvu, da naj bi 

zobozdravnik natančno vedel, kaj mora storiti (F = 28.772, sig = 0.000, Levene statistika 

63.542, sig =0.000). V obeh primerih so bili uporabniki najbolj zadovoljni z zobozdravniki v 

zdravstvenih domovih in najmanj z zobozdravniki koncesionarji.  

Glede na vrednosti signifikance = 0.000 za Levene statistiko pri vseh trditvah v sklopu A 

ugotavljamo precejšno heterogenost ocen uporabnikov zobozdravstvenih storitev po 

posameznih tipih ordinacij. 

V nasprotju s pričakovanji ugotavljamo, da so uporabniki zobozdravniških storitev glede 

strokovnosti največkrat najvišje ocenili zobozdravnike v zdravstvenih domovih. In sicer pri 

petih trditvah od osmih (A1-zobozdravnik je natančno vedel, kaj mora storiti, A2- 

zobozdravnik se mi je polno posvetil in si je vzel dovolj časa zame A3-zobozdravnik je bil 

seznanjen z zadnjimi kliničnimi dosežki, A4- zobozdravnik je omilil moje bolečine, A7- 

zobozdravnik je bil nežen) so dobili ti najvišje ocene, medtem ko so dobili zobozdravniki 

koncesionarji kar v petih primerih (A1-zobozdravnik je natančno vedel, kaj mora storiti, A4- 

zobozdravnik je omilil moje bolečine, A5-zobozdravnik je delal natančno in je sproti preverjal 

svoje delo, A6- zobozdravnik mi je odkril vzrok težav in mi je pomagal, A7- zobozdravnik je 

bil nežen) najnižjo oceno. Ob tem so bili zobozdravniki samoplačniki pri petih trditvah na 

drugem mestu, dvakrat pa so bili ocenjeni najslabše (A2- zobozdravnik se mi je polno 

posvetil in si je vzel dovolj časa zame, A3- zobozdravnik je bil seznanjen z zadnjimi 

kliničnimi dosežki). 

 

Tabela 13.32: Ocene zobozdravnikove strokovnosti (sklop A) glede na tip izvajalca 

 
N Povprečje 

Std. 

deviacija 

F Značilnost Značilnost Levenova 

stat. 

ZD 574 9,60 ,682     

Koncesija 425 9,19 1,042     

Samoplačnik 342 9,37 ,785     
A1 

Skupaj 13419,41 ,854 28,772*** ,000, ,000 63,542*** 

ZD 580 9,70 ,579     

Koncesija 425 9,52 ,861     

Samoplačnik 345 9,51 ,728     
A2 

Skupaj 13509,59 ,721 10,626*** ,000 ,000 37,708*** 

A3 ZD 547 9,53 ,892     
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Koncesija 396 9, 44 ,954     

Samoplačnik 285 9,38 ,984     

Skupaj 12289,46 ,935 2,821 ,060, ,000 8,235*** 

ZD 571 9,54 ,683     

Koncesija 422 9,00 1,264     

Samoplačnik 342 9,36 ,797     
A4 

Skupaj 13359,32 ,958 40,395*** ,000 ,000 69,013*** 

ZD 580 9,62 ,656     

Koncesija 419 9,45 1,216     

Samoplačnik 327 9,65 ,705     
A5 

Skupaj 13269,57 ,885 5,869** ,003 ,000 34,302*** 

ZD 571 9,44 ,859     

Koncesija 422 9,20 1,178     

Samoplačnik 345 9,62 ,709     
A6 

Skupaj 13389,41 ,953 20,075*** ,000 ,000 63,202*** 

ZD 574 9,49 ,721     

Koncesija 425 9,15 1,481     

Samoplačnik 342 9,22 1,063     
A7 

Skupaj 13419,32 1,108 13,532*** ,000 ,000 72,695*** 

ZD 577 9,56 ,779     

Koncesija 425 9,45 ,936     

Samoplačnik 345 9,59 ,788     
A8 

Skupaj 13479,53 ,835 3,122 ,044 ,000 12,204*** 

***p<0,000; **p<0,005; *p<0,010 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

V sklopu B, kjer se ocene nanašajo na zobozdravnikovo osebnost, smo našli statistično 

pomembne razlike med vsemi tremi tipi izvajalcev pri vseh trditvah razen pri tisti, ki se 

nanaša na razlago zobozdravstvenih težav in možnosti zdravljenja ter trditvi o 

zobozdravnikovi prijaznosti. 

Največje razlike med skupinami so se pokazale pri trditvah 'zobozdravnik je imel smisel za 

humor', 'zobozdravnik je bil sočuten' in 'zobozdravnik si je vzel čas za premislek o moji 

težavi'. Največjo mero sočutja in tudi humorja so pokazali zobozdravniki v zdravstvenih 
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domovih sledijo pa jim zobozdravniki koncesionarji. Zobozdravniki samoplačniki so se 

izkazali za najmanj vedre in humorne ter presenetljivo tudi za najmanj sočutne (vendar so tudi 

pri njih vrednosti ocen precej visoke). Po navedbah anketirancev, so si največ časa zanje vzeli 

zobozdravniki v zdravstvenih domovih, najmanj pa zobozdravniki koncesionarji. 

Tudi v sklopu trditev B je bila opazovana Levenova statistika za testiranje homogenosti 

variance. Tudi tokrat se je pokazalo, da so uporabniki zobozdravstvenih storitev v svojih 

ocenah precej heterogeni. 

Pri ocenah iz sklopa B so se zobozdravniki v zdravstvenih domovih najbolje izkazali kar v 

sedmih primerih (glej Tabelo 13.33): B1- zobozdravnik je v celoti odgovoril na vsa moja 

vprašanja, B4- zobozdravnik me je poslušal in je razumel vse moje težave, B5- zobozdravnik 

mi je natančno razložil za kakšen zobozdravstveni problem gre pri meni in kakšne so 

možnosti za zdravljenje, B6- zobozdravnik si je vzel čas za premislek o moji težavi, B8- 

zobozdravnik je bil sočuten, B9- zobozdravnik je imel smisel za humor in B10 zobozdravnik 

je vzpostavil zaupljiv odnos. Zobozdravniki koncesionarji so se s petimi trditvami: (B3- 

zobozdravnik je bil spoštljiv, B4- zobozdravnik me je poslušal in je razumel vse moje težave, 

B6- zobozdravnik si je vzel čas za premislek o moji težavi, B7- zobozdravnik je bil prijazen, 

B10 zobozdravnik je vzpostavil zaupljiv odnos, zobozdravniki samoplačniki pa s štirimi 

trditvami:(B1- zobozdravnik je v celoti odgovoril na vsa moja vprašanja, B5- zobozdravnik 

mi je natančno razložil za kakšen zobozdravstveni problem gre pri meni in kakšne so 

možnosti za zdravljenje, B8-zobozdravnik je bil sočuten, B9- zobozdravnik je imel smisel za 

humor), uvrstili slabše. 

 

Tabela 13.33: Ocene zobozdravnikove osebnosti (sklop B) glede na tip izvajalca 

 
N Povprečje 

Std. 

deviacija 

F Značilnost Sig. Levenova 

stat. 

ZD 577 9,42 ,813     

koncesija 419 9,13 1,063     

samoplačnik 345 9,05 ,912     
B1 

Skupaj 1341 9,23 ,936 20,826*** ,000 ,000 18,881*** 

ZD 577 9,42 ,876     

koncesija 425 9,48 ,827     

samoplačnik 345 9,56 ,871     
B2 

Skupaj 1347 9,47 ,861 2,937 ,053 ,019 3,964 
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ZD 580 9,81 ,491     

koncesija 425 9,67 ,737     

samoplačnik 345 9,88 ,380     
B3 

Skupaj 1350 9,78 ,564 14,669*** ,000 ,000 64,610 

ZD 577 9,60 ,624     

koncesija 421 9,48 ,940     

samoplačnik 342 9,50 ,649     
B4 

Skupaj 1340 9,54 ,745 3,884 ,021 ,000 34,980*** 

ZD 577 9,47 ,850     

koncesija 425 9,38 1,049     

samoplačnik 345 9,34 ,879     
B5 

Skupaj 1347 9,41 ,925 2,560 ,078 ,019 4,474 

ZD 568 9,49 ,753     

koncesija 420 9,05 1,124     

samoplačnik 333 9,14 ,833     
B6 

Skupaj 1321 9,26 ,927 31,567*** ,000 ,000 33,949*** 

ZD 577 9,69 ,562     

koncesija 425 9,67 ,720     

samoplačnik 345 9,74 ,564     
B7 

Skupaj 1347 9,70 ,617 1,425 ,241 ,000 8,312*** 

ZD 577 9,57 ,656     

koncesija 413 9,10 1,134     

samoplačnik 321 9,07 ,961     
B8 

Skupaj 1311 9,30 ,936 45,463*** ,000 ,000 60,715*** 

ZD 570 9,25 1,030     

koncesija 393 8,27 1,928     

samoplačnik 291 8,14 1,548     
B9 

Skupaj 1254 8,68 1,571 76,837*** ,000 ,000 81,648*** 

ZD 577 9,48 ,748     

koncesija 416 9,04 1,239     

samoplačnik 342 9,28 ,847     
B10 

Skupaj 1335 9,29 ,968 25,983*** ,000 ,000 31,280*** 
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***p<0,000; **p<0,005; *p<0,010 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

V sklopu C smo testirali mnenja uporabnikov o zobozdravniški organiziranosti. Na osnovi 

njihovih odgovorov povzemamo, da obstajajo prav pri vseh trditvah iz tega sklopa statistično 

pomembne razlike med vsemi tremi tipi izvajalcev zobozdravniških storitev. Največje razlike 

med skupinami so se pokazale pri trditvah: C11- S parkiranjem ni težav, C2- Ordinacija je 

moderno opremljena, C10- Čakalnica je udobna, C6- Čakalna doba za obisk pri 

zobozdravniku je ustrezna in C5- Zobozdravnik se je izognil nepotrebnim stroškom 

zdravljenja. 

Na osnovi ocen uporabnikov je moč ugotoviti, da imajo s parkiranjem ti najmanj težav pri 

koncesionarjih in največ pri zobozdravnikih v zdravstvenih domovih. Najbolj moderno in 

najbolj udobno čakalnico imajo zobozdravniki samoplačniki, ki imajo tudi najkrajši čas 

čakanja v čakalnici, v nasprotju s pričakovanji pa so uporabniki zobozdravniških storitev 

najmanj zadovoljni s čakalnicami in čakalnimi dobami pri zobozdravnikih koncesionarjih. 

Nepotrebnim stroškom so se najbolj dosledno izogibali zobozdravniki koncesionarji, medtem, 

ko so bili pri tem zobozdravniki samoplačniki ocenjeni najslabše. 

Z Levene statistiko smo tudi tokrat kot že v prejšnjih primerih ugotovili precejšno 

heterogenost znotraj samih skupin. 

 

Tabela 13.34: Trditve iz sklopa C glede na tip izvajalca zobozdravniških storitev 

 N Povprečje Std.deviacija Sig. F Sig. Levenova stat. 

ZD 580 9,49 ,836     

Koncesija 425 9,55 ,829     

Samoplačnik 345 9,65 ,797     
C1 

Skupaj 1350 9,55 ,826 ,020 3,947 ,003 5,875** 

ZD 559 9,52 ,867     

Koncesija 419 8,61 1,598     

Samoplačnik 345 9,81 ,541     
C2 

Skupaj 1323 9,31 1,200 ,000 131,099***,000 271,000*** 

ZD 580 9,38 ,963     

Koncesija 425 9,18 1,565     

C3 

Samplacnik 339 9,69 ,530     
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Skupaj 1344 9,39 1,131 ,000 19,484*** ,000 108,211*** 

ZD 574 8,80 1,572     

Koncesija 422 8,82 1,808     

Samoplačnik 342 9,26 ,762     
C4 

Skupaj 1338 8,93 1,508 ,000 11,468*** ,000 49,762*** 

ZD 567 8,89 1,463     

Koncesija 410 9,35 1,201     

Samoplačnik 253 8,09 1,591     
C5 

Skupaj 1230 8,88 1,478 ,000 62,395*** ,000 20,573*** 

ZD 580 9,18 1,100     

Koncesija 425 7,76 2,506     

Samoplačnik 325 9,26 1,058     
C6 

Skupaj 1330 8,75 1,805 ,000 107,697***,000 263,371*** 

ZD 577 9,39 ,805     

Koncesija 425 8,87 1,350     

Samoplačnik 345 9,40 ,833     
C7 

Skupaj 1347 9,23 1,043 ,000 38,986*** ,000 52,440 

ZD 580 9,54 ,784     

Koncesija 422 9,28 1,303     

Samoplačnik 345 9,67 ,577     
C8 

Skupaj 1347 9,49 ,951 ,000 17,387*** ,000 60,305*** 

ZD 502 7,03 2,392     

Koncesija 371 5,72 2,824     

Samoplačnik 222 7,28 2,381     
C9 

Skupaj 1095 6,64 2,628 ,000 37,385*** ,000 12,336*** 

ZD 574 9,09 1,373     

Koncesija 422 8,13 1,915     

Samoplačnik 345 9,75 ,602     
C10 

Skupaj 1341 8,96 1,561 ,000 125,657***,000 164,071*** 

ZD 566 5,34 2,976     

Koncesija 419 8,29 2,034     

C11 

Samoplačnik 324 7,77 1,632     
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Skupaj 1309 6,88 2,768 ,000 209,188***,000 94,655*** 

ZD 571 8,20 2,554     

Koncesija 422 8,49 2,263     

Samoplačnik 339 9,63 ,865     
C12 

Skupaj 1332 8,66 2,223 ,000 49,034*** ,000 103,509*** 

ZD 573 9,45 ,757     

Koncesija 414 9,04 1,105     

Samoplačnik 345 9,39 ,763     
C13 

Skupaj 1332 9,30 ,899 ,000 28,248*** ,000 46,143*** 

***p<0,000; **p<0,005; *p<0,010 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Iz sklopa vprašalnika o zobozdravniški organiziranosti so bili kar pri desetih trditvah: C1- 

Počutil sem se varnega, saj je osebje uporabljalo zaščitne maske in rokavice, C2- Ordinacija 

je moderno opremljena, C3- O terminu se z zobozdravnikom lahko dogovorim, C4- 

Zobozdravnik se je držal ure naročenega termina, C6- Čakalna doba za obisk pri 

zobozdravniku je ustrezna, C7- V ordinaciji vlada prijetno vzdušje, C8- Asistentke so 

ustrežljive in prijazne, C9- Zobozdravnik mi je na voljo tudi izven delovnega časa in med 

vikendi, C10- Čakalnica je udobna,C12- Klican oz. naročen sem na kontrolne preglede, 

najbolje ocenjeni zobozdravniki samoplačniki. Zobozdravniki koncesionarji so bili najboljše 

ocenjeni pri dveh trditvah: C5- Zobozdravnik se je izognil nepotrebnim stroškom zdravljenja 

in C11- S parkiranjem ni težav, zobozdravniki v zdravstvenih domovih pa so se najboljše 

odrezali pri skupni oceni zadovoljstva (C13). 

Analiza variance je tako v večjem delu potrdila rezultate, dobljene na podlagi oblikovanih 

indeksov zadovoljstva.  

Tako se je izkazalo, da imajo na primer zobozdravniki samoplačniki, ki so bili v sklopu C o 

zobozdravniški organiziranosti kar pri desetih trditvah ocenjeni najboljše tudi najvišji DSI-C 

(indeks zadovoljstva–C). Tako povzemamo, da je le ta znašal pri zobozdravnikih 

samoplačnikih 103,95, pri zobozdravnikih koncesionarjih 93,93 in pri zobozdravnikih v 

zdravstvenih domovih 101,69. 

Z namenom preveriti, pomen in zanesljivost skupne ocene zadovoljstva C13 in ugotoviti kako 

le ta sovpada z izračunanim skupnim indeksom zadovoljstva DSI-(A+B+C) smo izvedli še 

korelacijo med omenjenima indeksoma. Rezultat je pokazal razmeroma visoko in statistično 
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značilno korelacijo (R=0.512) med tema dvema kazalcema. Povzamemo lahko, da se je 

skupna ocena zadovoljstva z zobozdravstvenimi storitvami v zadnjih dvanajstih mesecih, ki 

so jo uporabniki navedli pri trditvi C 13, pokazala kot veren kazalec zadovoljstva in je kot 

takšna lahko povsem primerljiva z izračunanim skupnim indeksom zadovoljstva DSI 

(A+B+C). Pravzaprav se je ta kazalec zadovoljstva anketirancev na osnovi izračunanih 

vrednosti homogenosti variance in analize same variance pri posameznih tipih izvajalcev 

izkazal še za nekoliko bolj zanesljivega za oceno zadovoljstva anketirancev, kar smo pri 

analizi nadaljnjih rezultatov tudi upoštevali. 

 

Tabela 13.35: Analiza indeksa zadovoljstva DSI (A+B+C)-glede na tip izvajalca 

95% Interval 

zaupanja za 

povprečje 
 

N Povprečje 

Std. 

deviacija 

Std. 

napaka Spodaj Zgoraj Minimum  Maksimum 

ZD 580 271,77 18,726 ,778 270,25 273,30 190 300 

Koncesija 425 264,91 22,565 1,095 262,75 267,06 164 300 

Samoplačnik 345 266,72 19,477 1,049 264,66 268,78 207 300 

Skupaj 1350268,32 20,414 ,556 267,23 269,41 164 300 

 

 
Vsota 

kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F Značilnost Značilnost

Levenova 

stat. 

Med skupinami 12755,185 2 6377,592     

Znotraj skupin 549424,934 1347 407,888     

Skupaj 562180,119 1349  15,636***,000 ,069 2,682 

***p<0,000; **p<0,005; *p<0,010 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 13.36: Analiza skupne ocene zadovoljstva C13 glede na tip izvajalca 

 

N Povprečje 

Std. 

deviacija

Std. 

napaka

95% Interval 

zaupanja za 

povprečje Minimum  Maksimum 

ZD 573 9,45 ,757 ,032 9,38 9,51 6 10 C13

Koncesija 414 9,04 1,105 ,054 8,93 9,14 6 10 
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Samoplačnik 345 9,39 ,763 ,041 9,31 9,48 7 10 

Skupaj 13329,30 ,899 ,025 9,26 9,35 6 10 

 

 
Vsota 

kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F Značilnost Značilnost

Levenova 

stat. 

med 

skupinami 

43,886 2 21,943     

znotraj 

skupin 

1032,363 1329,777 
  

 
 

C13 

Skupaj 1076,249 1331 28,248***,000 ,000 46,143*** 

***p<0,000; **p<0,005; *p<0,010 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Ocena zadovoljstva anketirancev ob uporabi skupnega indeksa zadovoljstva DSI 

(A+B+C) 

 

Z analizo variance indeksa DSI (A+B+C) (glej Tabelo 13.37) smo ugotovili, da obstajajo med 

kraji, kjer je potekala naša raziskava, statistično pomembne razlike. V Ljubljani so bili na 

osnovi omenjenega indeksa anketiranci statistično pomembno manj zadovoljni z 

zobozdravniškimi storitvami kot pa anketiranci v Mariboru in v Kopru. Med slednjima pa 

razlik v zadovoljstvu na osnovi indeksa DSI(A+B+C) nismo ugotovili. 

 

Tabela 13.37: Skupni indeks zadovoljstva DSI (A+B+C) glede na kaj izvedene raziskave 

 N Povprečje Std.deviacija Sig F Levenova stat. Sig 

LJ 450 261,50 25,920     

MB 450 272,22 16,979     

KP 450 271,24 14,885     

Skupaj 1350 268,32 20,414 ,000 40,104*** 72,088*** ,000 

***p<0,000; **p<0,005; *p<0,010 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Ko smo preverjali, če obstajajo v indeksu DSI (A+B+C) razlike tudi glede na tip izvajalca 

zobozdravniških storitev smo ugotovili, da se po skupnem indeksu zadovoljstva DSI 
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(A+B+C) zdravstveni domovi statistično pomembno razlikujejo od zobozdravniških ordinacij 

koncesionarjev in samoplačnikov. Statistično pomembno najbolj zadovoljni so se tako 

izkazali uporabniki zobozdravniških storitev v zdravstvenih domovih. Med zobozdravniki 

koncesionarji in zobozdravniki samoplačniki pa na osnovi izračunanih vrednostih indeksa 

DSI (A+B+C) med njimi nismo našli statistično pomembnih razlik. 

 

Tabela 13.38: Indeksi zadovoljstva DSI (A+B+C) po tipih izvajalcev 

(I) ordinacija (J) ordinacija Srednja razlika (I-J) Std. napaka Značilnost 

Koncesija 6,868* 1,290 ,000 
ZD 

Samoplačnik 5,052* 1,373 ,001 

ZD -6,868* 1,290 ,000 
Koncesija 

Samoplačnik -1,816 1,464 ,645 

ZD -5,052* 1,373 ,001 
Samoplačnik 

Koncesija 1,816 1,464 ,645 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Pri upoštevanju tipa izvajalca in kraj raziskave (glej Tabelo 13.39) se je izkazalo, da obstajajo 

med vsemi tremi tipi izvajalcev znotraj posameznega, raziskovanega okolja tako v Ljubljani, 

kot tudi v Kopru in v Mariboru sicer šibke, vendar statistično pomembne razlike v skupnem 

indeksu zadovoljstva DSI (A+B+C) . 

 

Tabela 13.39: Indeks zadovoljstva DSI(A+B+C) po kraju izvedene raziskave ter tipu izvajalca 

Mesto N Povprečje 

Std. 

deviacija Značilnost F Sig 

Levenova 

stat. 

ZD 178 266,18 24,618     

Koncesija 154 267,54 16,532     

Samoplačnik 155 259,24 22,870     
LJ 

Skupaj 450 261,50 25,920 ,007 5,055* ,009 4,780* 

ZD 201 275,13 15,493     

Koncesija 154 267,99 19,428     

MB 

Samoplačnik 95 272,91 14,285     
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Skupaj 450 272,22 16,979 ,000 8,059*** ,080 2,544 

ZD 201 273,37 14,038     

Koncesija 117 257,38 30,395     

Samoplačnik 95 272,75 12,638     
KP 

Skupaj 450 271,24 14,885 ,001 7,524** ,247 1,402 

***p<0,000; **p<0,005; *p<0,010 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Analiza ocen indeksa DSI (A+B+C) z vidika posameznih tipov izvajalcev zobozdravstvenih 

storitev kaže (glej Tabelo 13.40), da obstajajo statistično pomembne razlike v skupnem 

zadovoljstvu anketirancev z zobozdravniškimi storitvami tudi znotraj posameznih tipov 

izvajalcev zobozdravniških storitev. Le to pomeni, da imajo poleg same strukture ordinacij, 

njihove organizacije in načina dela zagotovo na zadovoljstvo uporabnikov pomembno vlogo 

tudi osebnostne lastnosti izvajalcev zobozdravniških storitev. 

 

Tabela 13.40: Skupni indeks zadovoljstva DSI(A+B+C) pri določenem tipu izvajalca glede na 

kraj izvedene raziskave 

 N Povprečje 

Std. 

deviacija Značilnost F Sig 

Levenova 

stat. 

LJ 178 266,18 24,618     

MB 201 275,13 15,493     

KP 201 273,37 14,038     
ZD 

Skupaj 580 271,77 18,726 ,000 12,370*** ,000 37,362*** 

LJ 154 267,54 16532     

MB 154 267,99 19,428     

KP 117 257,38 30,395     
Koncesija 

Skupaj 425 264,91 22,565 ,000 9,337*** ,000 24,626*** 

LJ 155 259,24 22,870     

MB 95 272,91 14,285     

KP 95 272,75 12,638     
Samoplačnik 

Skupaj 345 266,72 19,477 ,000 23,489*** ,000 19,018*** 

***p<0,000; **p<0,005; *p<0,010 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 
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Na podlagi dobljenih rezultatov lahko hipotezo, v kateri smo predpostavili, da je zadovoljstvo 

z zobozdravstvenimi storitvami povezano s statusom izvajalcev zobozdravniških storitev 

(javno- v zdravstvenem domu, javno- s koncesijo, čisto samoplačništvo), potrdimo. 

V našo raziskavo zajeti anketiranci so statistično značilno najbolj zadovoljni z uporabo 

zobozdravniških storitev v zdravstvenih domovih, sledijo jim samoplačniške in koncesijske 

zobozdravniške ordinacije, med katerimi pa statistično značilnih razlik nismo našli13. Kot 

pomemben faktor se je v naši raziskavi izkazal tudi sam kraj raziskave. V Ljubljani so bili 

anketiranci statistično značilno najmanj zadovoljni, medtem ko je bilo zadovoljstvo 

anketirancev v Mariboru in Kopru približno enako in se statistično ni pomembno 

razlikovalo14. Upoštevajoč tako kraj raziskave kot tudi tip izvajalca ugotavljamo da so najbolj 

zadovoljni anketiranci v zobozdravniških ordinacijah v zdravstvenem domu Maribor in 

Koper. Daleč najmanj zadovoljni pa so uporabniki koncesijske zobozdravniške ordinacije v 

Kopru. 

 

13.4 Preverjanje 4. hipoteze 

 

Zadovoljstvo z zobozdravstvenimi storitvami je povezano z zobozdravnikovo osebnostjo in 

njegovim načinom komunikacije z anketirancem. Dobra komunikacija je eden izmed ključnih 

elementov terapije-zaupanja in v veliki meri razbremeni pacienta (vseobsegajočega) strahu 

pred zobozdravniškimi posegi. 

S tremi sklopi trditev in njihovimi ocenami smo pridobili informacije, s katerimi smo želeli 

preveriti pomen treh razsežnosti zobozdravniških storitev (zobozdravnikovo strokovnost, 

                                                 
13 Morda lahko statistično značilno večje zadovoljstvo anketirancev v zdravstvenih domovih delno 
pojasnimo s samo strukturo vzorca, v katerem je bil zajet statistično pomemben večji delež ženskih 
uporabnic in hkrati tudi daleč najmanjši delež najmlajših (do 24. leta starosti) uporabnikov 
zobozdravstvenih storitev. Po pregledu nekaterih doslej objavljenih študij (o katerih podrobneje 
pišemo v uvodu in pri preverjanju hipoteze H1) veljajo ženske večinoma v kritikah za prizanesljivejše 
od moških, mlajši uporabniki pa veljajo kot večinoma glasnejši kritiki. Moramo pa opozoriti na 
dejstvo, da so bile v naši raziskavi ženske sicer večinoma bolj zadovoljne od moških, vendar pa razlike 
v zadovoljstvu med spoloma niso bile statistično značilne. Poleg tega pri naših anketirancih tudi nismo 
našli statistično pomembnega vpliva starosti na oceno skupnega zadovoljstva z zobozdravniško 
oskrbo. Izrazito odstopajoč rezultat v koprski koncesijski ordinaciji je tako v skupni oceni 
zadovoljstva C13, kot tudi v izračunanem skupnem indeksu zadovoljstva DSI(A+B+C) zagotovo 
močno vplival na dejstvo, da so koncesionarji zasedli šele zadnje mesto med vsemi tremi tipi 
izvajalcev zobozdravniških storitev. 
14 To dejstvo skušamo razložiti preko dohodkovne strukture anketirancev. V Ljubljani smo namreč 
opazili precej slabši dohodkovni status anketirancev v primerjavi ostalima, v raziskavo zajetima 
krajema. Poleg tega smo v Ljubljani tudi našli statistično pomembno razliko v zadovoljstvu med 
uporabniki ki zaslužijo mesečno do 1000 in od 1500 do 2000 EUR. Slednja skupina je statistično 
pomembno manj zadovoljna z zobozdravniškimi storitvami kot prva skupina. 
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zobozdravnikovo osebnost in zobozdravniško organiziranost), in njihov vpliv na kakovost 

storitev oz. na zadovoljstvo uporabnikov.  

Pri preverjanju četrte hipoteze smo se osredotočili predvsem na trditve iz sklopa B, ki so se 

neposredno nanašale na zobozdravnikovo osebnost in na njegov način komuniciranja z 

uporabniki zobozdravstvenih storitev. Ob tem smo izvedli še natančno analizo odgovorov 

anketirancev iz sklopa D, ki so zadevala različne razsežnosti kakovosti storitev od čakanja, 

stroškov, lokacije in opremljenosti ordinacije, zadovoljstva z osebjem, strahu pred bolečino, 

pozornosti pri odpravi bolečin ipd.  

Zlasti dve trditvi 'Včasih ne pridete k zobozdravniku na naročeni termin, zaradi strahu pred 

bolečino' in 'Ne bojite se, da bo vaše srečanje z zobozdravnikom boleče' sta se vsebinsko 

navezovali na strah pred zobozdravniškimi posegi, zato smo jih vključili v naš osnovni model 

za testiranje 4. hipoteze. 

Trditve, ki se nanašajo na zobozdravnikovo osebnost, zrcalijo zobozdravnikovo vedenje ter 

njegove človeške lastnosti. Odgovori, ki so jih uporabniki podali na podlagi tega dela ankete 

kažejo, v kakšni luči uporabniki vidijo osebnost svojega zobozdravnika: -kako se jim zna 

zobozdravnik približati, -kako jih zna poslušati in -jih razumeti. Skoznje spoznavamo ali je 

zobozdravnik samozavesten, spoštljiv, prijazen, umirjen, sočuten ali si vzame čas za 

anketirance ali ima smisel za humor ali zna vzpostaviti zaupljiv odnos in ali je zaupanja 

vreden. V tem sklopu nas je še zlasti zanimalo, katera izmed opisanih lastnosti je za 

uporabnike zobozdravniških storitev še posebej pomembna in igra najpomembnejšo vlogo v 

odnosu med zobozdravnikom in anketirancem. 

Za ta namen smo uporabili že prej predstavljen indeks zadovoljstva DSI-B. Ta kaže (glej 

Tabelo 13.30), da so z zobozdravnikovo osebnostjo in z njegovim načinom komunikacije 

najbolj zadovoljni anketiranci, ki obiskujejo zdravstveni dom, sledijo jim anketiranci 

zobozdravnikov samoplačnikov, na zadnjem mestu pa so anketiranci zobozdravnikov 

koncesionarjev.  

Naj povzamemo, da je bil pri pregledu ocen osebnostnih lastnosti zobozdravnika najbolje 

ocenjen koncesionar v Mariboru, takoj za njim pa zobozdravnik koncesionar v Ljubljani. 

Sledijo jima zobozdravnik samoplačnik v Kopru, zobozdravnik v zdravstvenem domu v 

Mariboru, zobozdravnik samoplačnik v Mariboru, zobozdravnik v zdravstvenem domu Koper, 

zobozdravnik samoplačnik v Mariboru, zobozdravnik v zdravstvenem domu v Ljubljani, 

zobozdravnik samoplačnik v Ljubljani, najslabše pa je bil ocenjen zobozdravnik koncesionar 

v Kopru. 

Za preverjanje četrte hipoteze smo nato proučili povezanost ocen posameznih trditev iz sklopa 
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B in ocene skupnega zadovoljstva. Na ta način smo ugotavljali, katera izmed osebnostnih 

lastnosti zobozdravnika je najbolj povezana s skupnim zadovoljstvom uporabnikov 

zobozdravniških storitev. 

Rezultati kažejo (glej Tabelo 13.41), da obstajajo med vsemi osebnostnimi lastnostmi 

zobozdravnika in splošnim zadovoljstvom statistično pomembne povezave, pri čemer se je 

pokazalo, da je skupno zadovoljstvo najmočneje povezano z ocenami trditev: 'Zobozdravnik 

je odgovoril na vsa vprašanja', 'Zobozdravnik si je vzel čas za premislek', 'Zobozdravnik je bil 

sočuten' in 'Zobozdravnik je vzpostavil zaupljiv odnos'. 

 

Tabela 13.41: Povezave med trditvami vprašalnika sklopa B (B1-B10) in skupno oceno 

zadovoljstva C13 

 C13 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 

Pearsonova 

korelacija 

1 .635**  .252**  .336**  .268**  .321**  .711**  .302**  .697**  .184**  .607**  

Sig.  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

C13 

N 1332 1326 1329 1332 1325 1329 1308 1329 1299 1248 1323 

**p<0,010 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Nadalje so se pokazale statistično pomembne povezave med vsemi osebnostnimi lastnostmi 

zobozdravnika in splošnim zadovoljstvom uporabnikov, ki obiskujejo zobozdravnika v 

zdravstvenih domovih in zobozdravnika koncesionarja. Pri uporabnikih storitev 

zobozdravnikov samoplačnikov so se statistično pomembne povezave med splošnim 

zadovoljstvom in lastnostmi zobozdravnika pokazale le pri polovici trditev.  

Osebnostne lastnosti zobozdravnikov iz vseh tipov ordinacij, ki so najmočneje povezane s 

skupnim zadovoljstvom uporabnikov, so: 'Zobozdravnik je odgovoril na vsa moja vprašanja', 

'Zobozdravnik si je vzel čas za premislek', 'Zobozdravnik je bil sočuten' in 'Zobozdravnik je 

vzpostavil zaupljiv odnos'. 

Povzamemo lahko, da so komunikacija in verodostojnost, dostopnost, in sočutnost ter 

zaupljivost najbolj pomembne osebnostne lastnosti zobozdravnika, povezane z zadovoljstvom 

uporabnikov.  

Nekoliko manj pomembne osebnostne lastnosti zobozdravnika, vendar ne nepomembne pa so 

samozavestnost, spoštljivost, poslušnost in sposobnost razlage, umirjenost, prijaznost in 
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humornost. 

 

Tabela 13.42: Povezave med trditvami vprašalnika sklopa B (B1-B10) in skupno oceno 

zadovoljstva C13 glede na tip ordinacije 

Ordinacija B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 

Korelacijski 

koeficient 

,610**  ,245**  ,277**  ,291**  ,348**  ,689**  ,293**  ,641**  ,192**  ,593**  

Značilnost 

(2-stranska) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ZD C13 

N 573 570 573 573 570 564 570 573 567 573 

Korelacijski 

koeficient 

,734**  ,360**  ,351**  ,274**  ,376**  ,747**  ,308**  ,780**  ,198**  ,675**  

Značilnost 

(2-stranska) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 Koncesija C13 

N 408 414 414 410 414 411 414 405 390 408 

Korelacijski 

koeficient 

,529**  ,146**  ,094 ,105 ,126* ,642**  ,184**  ,645**  ,053 ,645**  

Značilnost 

(2-stranska) 

,000 ,006 ,082 ,052 ,019 ,000 ,001 ,000 ,369 ,000 
 

Samoplačnik 

 

C13 

N 345 345 345 342 345 333 345 321 291 342 

***p<0,000; **p<0,005; *p<0,010 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Analiza skupnega zadovoljstva z osebnostnimi lastnostmi izvajalcev zobozdravniških storitev 

glede na mesto izvedene raziskave daje večinoma podobne rezultate, kot smo jih že opisali 

zgoraj. Odstopanja so se pokazala le v Ljubljani, kjer so bile vrednosti korelacijskih 

koeficientov pri vseh trditvah sorazmerno nizke. Najmočnejše povezave so se pokazale pri 

trditvah: 'Zobozdravnik si je vzel čas za premislek o moji težavi', 'Zobozdravnik je bil 

prijazen' 'Zobozdravnik je v celoti odgovoril na vsa moja vprašanja', ''Zobozdravnik je bil 

sočuten' in 'Zobozdravnik je vzpostavil zaupljiv odnos'.  

V Mariboru in tudi v Kopru so bili korelacijski koeficienti pri vseh trditvah, ki so se v 

Ljubljani izkazali kot sorazmerno nizki, visoki. 
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Tabela 13.43: Povezave med trditvami vprašalnika sklopa B (B1-B10) in skupno oceno 

zadovoljstva C13 glede na kraj raziskave 

Mesto B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 

Korelacijski 

koeficient 

,726**  ,170**  ,184**  ,143**  ,232**  ,769**  ,194**  ,730**  ,097* ,680**  

Značilnost 

(2-stranska) 

,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,039 ,000 Koper C13 

N 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 

Korelacijski 

koeficient 

,265**  ,346**  ,335**  ,280**  ,359**  ,376**  ,370**  ,355**  ,295**  ,359**  

Značilnost 

(2-stranska) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 Ljubljana C13 

N 426 429 432 426 429 408 429 399 348 423 

Korelacijski 

koeficient 

,821**  ,207**  ,266**  ,236**  ,273**  ,876**  ,213**  ,915**  ,146**  ,806**  

Značilnost 

(2-stranska) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 Maribor C13 

N 450 450 450 449 450 450 450 450 450 450 

** p<0.01 (2-stranska); * p<0.05 (2-stranska) 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Pridobljeni rezultati za Ljubljano, Koper kot tudi za Maribor kažejo na statistično pomembne 

povezave med osebnostnimi lastnostmi zobozdravnika in splošnim zadovoljstvom 

uporabnikov zobozdravniških storitev. Vendar pa se med osebnostnimi lastnostmi 

zobozdravnika kažejo v določenih okoljih kot pomembnejše ene in v določenih okoljih zopet 

druge. V Kopru in Mariboru sta bili tako najpomembnejši zobozdravnikovi lastnosti sočutnost 

in čas, ki si ga je zobozdravnik vzel za anketirance in zaupljivost ter izčrpnost odgovarjanja 

zobozdravnika na anketirančeva vprašanja. V Ljubljani pa nismo opazili izrazitega izstopanja 

zgolj posameznih osebnostnih lastnosti zobozdravnika. Še najmočnejši vpliv na zadovoljstvo 

anketirancev sta imela prijaznost zobozdravnika in čas, ki si ga je zobozdravnik vzel zanje. 

Ker smo želeli poleg vpliva zobozdravnikove osebnosti preveriti še vpliv zobozdravnikove 

strokovnost in zobozdravniške organiziranosti na oceno skupnega zadovoljstva (C13), smo 

proučili še povezanost ocen posameznih trditev iz sklopa A in C z oceno skupnega 
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zadovoljstva anketirancev. 

Rezultati kažejo, da obstajajo med vsemi strokovnimi lastnostmi zobozdravnika in splošnim 

zadovoljstvom statistično pomembne povezave. Najmočnejše korelacijski koeficienti pa so se 

pokazali pri trditvah 'Zobozdravnik je natančno vedel, kaj mora storiti' in 'Zobozdravnik je 

omilil moje bolečine'. 

Tudi pri analizi z vidika tipa izvajalca so se statistično pomembne povezave pokazale med 

vsemi strokovnimi lastnostmi zobozdravnika in splošnim zadovoljstvom uporabnikov. Izjema 

je le trditev 'Zobozdravnik je bil seznanjen z zadnjimi klini čnimi in tehnološkimi dosežki', pri 

zobozdravnikih koncesionarjih.  

Strokovne lastnosti zobozdravnikov iz vseh tipov ordinacij, ki so najbolj pomembno in v 

največji meri povezane s splošnim zadovoljstvom uporabnikov, so 'Zobozdravnik je natančno 

vedel, kaj mora storiti' in 'Zobozdravnik je omilil moje bolečine'.  

Vpliv strokovnih lastnosti izvajalcev zobozdravniških storitev na splošno zadovoljstvo daje 

glede na mesto izvedene raziskave večinoma podobne rezultate, kot smo jih opisali zgoraj. 

Odstopanja so se pokazala le v Ljubljani, kjer so korelacijski koeficienti pri vseh trditvah 

sorazmerno šibki. V Mariboru in Kopru pa so korelacijski koeficienti pri vseh trditvah, ki so 

se v Ljubljani izkazali kot sorazmerno šibki, zelo močni. 

Pridobljeni rezultati kažejo, da sta se med vsemi strokovnimi lastnostmi zobozdravnika v vseh 

okoljih kot najbolj pomembni pokazali 'Zobozdravnik je natančno vedel, kaj mora storiti' in 

'Zobozdravnik je omilil moje bolečine' (Priloga 6.13, tabela:6.1, 6.2, 6.3).  

Za preverjanje četrte hipoteze smo proučili še povezave med trditvami iz sklopa C, ki se 

nanašajo na zobozdravniško organiziranost in skupno oceno zadovoljstva. 

Rezultati tudi tukaj kažejo, da obstajajo med vsemi organizacijskimi značilnostmi 

zobozdravniških ordinacij in splošnim zadovoljstvom statistično pomembne povezave, pri 

čemer se je pokazal kot najvišji korelacijski koeficient med splošnim zadovoljstvom in 

trditvijo 'V ordinaciji vlada prijetno vzdušje'. 

Pri ugotavljanju vpliva organizacijskih značilnosti zobozdravniških ordinacij na zadovoljstvo 

uporabnikov zobozdravniških storitev pri različnih izvajalcih so se pokazale statistično 

pomembne povezave med splošnim zadovoljstvom uporabnikov in vsemi organizacijskimi 

značilnosti zobozdravniških ordinacij pri zobozdravnikih v zdravstvenih domovih. Pri 

zobozdravnikih koncesionarjih in pri zobozdravnikih samoplačnikih pa so se statistične 

povezave pokazale pri večini trditev. Organizacijska značilnost zobozdravniških ordinacij, ki 

je najbolj pomembno in v največji meri povezana s splošnim zadovoljstvom uporabnikov v 

vseh tipih ordinacij, je zajeta v trditvi 'V ordinaciji vlada prijetno vzdušje'. 
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Tudi analiza povezav splošnega zadovoljstva z organizacijskimi lastnostmi izvajalcev 

zobozdravniških storitev je glede na mesto izvedene raziskave pokazala podobne rezultate, 

kot smo jih opisali zgoraj. Odstopanja so se zopet pokazala le v Ljubljani, kjer so bili 

korelacijski koeficienti pri vseh trditvah sicer sorazmerno šibki, vendar višji kot v Mariboru in 

Kopru. V vseh treh krajih izvedene raziskave so se najmočnejše povezave pokazale pri trditvi 

C7 'V ordinaciji vlada prijetno vzdušje' (Priloga 6.13 tabela 6.4, 6.5, 6.6). 

Na podlagi predstavljenih rezultatov ugotavljamo, da so sicer vse lastnosti dobro organizirane 

zobozdravniške prakse pomembne in korelirajo s splošnim zadovoljstvom uporabnikov 

zobozdravniških storitev, vendar pa se je med njimi kot najpomembnejša izkazala tista, ki 

vpliva na prijetno vzdušje v ordinaciji. Na samo ustvarjanje in zaznavanje prijetne atmosfere 

v ordinaciji pa zagotovo vplivajo poleg dobrih organizacijskih lastnosti tudi pozitivne 

osebnostne lastnosti zobozdravnika in njegovega osebja. 

Pri ugotavljanju katera izmed lastnosti zobozdravnika (strokovnost, osebnost ali 

organiziranost) je za zadovoljstvo uporabnikov zobozdravniških storitev najpomembnejša 

smo uporabili metodo multiple regresije. Z njo smo preverili vpliv neodvisnih spremenljivk 

(A-zobozdravniška strokovnost, B-osebnost in C-organiziranost) na odvisno spremenljivko- 

zadovoljstvo z zobozdravstveno oskrbo v zadnjih dvanajstih mesecih -C13. Korelacijski 

koeficient (R=0,568) kaže (glej Tabelo 13.60) na dokaj močno linearno povezavo med 

neodvisnimi in odvisno spremenljivko. 

Determinacijski koeficient (R Square) pa kaže delež pojasnjene variance v skupni varianci za 

odvisno spremenljivko. Tako je 32,3 % celotne variance pojasnjene z variabilnostjo 

neodvisnih spremenljivk. 

F test kaže, da obstaja med spremenljivkama linearna odvisnost.  

Testna statistika – t kaže na značilnost povezave spremenljivk, ki so pri strokovnih in 

osebnostnih lastnostih zobozdravnika zelo močne (Značilnost= 0,000),medtem, ko prediktor 

C-, ki vključuje organizacijske lastnostih, nima statistično značilnega vpliva na zadovoljstvo 

anketirancev.  

Tako lahko na osnovi rezultatov, predstavljenih v preglednici 13.44 izpišemo regresijsko 

enačbo: 

 

Zadovoljstvo= 2,546+0,035x A (strokovnost)+0,043x B (osebnost)+0,002xC 

(organiziranost) 
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Tabela 13.44: Regresijska analiza vpliva neodvisnih spremenljivk (A-zobozdravniška 

strokovnost, B-osebnost in C-organiziranost) na odvisno spremenljivko- zadovoljstvo z 

zobozdravstveno oskrbo v zadnjih dvanajstih mesecih-C13 

Model R 

R 

kvadrat 

Prilagojen R 

kvadrat 

Std. 

napaka 

ocene 

1 ,568a ,323 ,322 ,741 

Model 

Vsota 

kvadratov df 

Povprečje 

kvadrata F Značilnost 

Regresija 347,702 3 115,901 211,265 ,000a 

Ostanek 728,547 1328 ,549   

1 

Skupaj 1076,249 1331    

Nestand. 

koeficienti 

Stand. 

koeficienti Korelacija Kolinear. stat. 

Model B 

Std. 

napaka Beta t Značilnost 0-red Delno Del Toleranca VIF 

(Constant) 2,546 ,280  9,105 ,000      

vsotaA ,035 ,005 ,230 6,686 ,000 ,508 ,180 ,151 ,431 2,319 

vsotaB ,043 ,004 ,368 10,952 ,000 ,545 ,288 ,247 ,451 2,219 

1 

vsotaC ,002 ,002 ,018 ,673 ,501 ,305 ,018 ,015 ,726 1,377 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

13.4.1 Vpliv komunikacije zobozdravnika na razbremenitev strahu anketirancev pred posegi 

 

Nadalje smo iskali povezavo med strahom anketirancev pred zobozdravniškimi posegi in 

tistimi osebnostnimi lastnostmi zobozdravnika, ki naj bi imele povezavo in vpliv na 

razbremenitev strahu uporabnikov. Tako smo še posebej analizirali tri lastnosti 

zobozdravnikove osebnosti: ('Zobozdravnik je v celoti odgovoril na vsa moja vprašanja', 

'Zobozdravnik me je poslušal in razumel vse moje težave', 'Zobozdravnik mi je natančno 

razložil za kakšen zobozdravstveni problem gre pri meni in kakšne so možnosti za 

zdravljenje'), ki neposredno vplivajo na strah uporabnikov pred zobozdravniškimi 

posegi:'včasih ne pridete k zobozdravniku na naročeni termin, zaradi strahu pred bolečino' in -

'ne bojite se, da bo vaše srečanje z zobozdravnikom boleče'. 
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• B1-celovitost zobozdravnikovih odgovorov ne vpliva (R=0,011, Značilnost = 0,350) 

na D6- izogibanje obiskov anketirancev. 

• B1-celovitost zobozdravnikovih odgovorov vpliva (R=-0,136, Značilnost= 0,000) na 

D 19- strah anketirancev pred posegi. 

• D5-izčrpna zobozdravnikova razlaga zobozdravniškega problema in možnosti za 

zdravljenje vpliva (R= -0.099, Značilnost =0.000) na D6-izogibanje obiskov 

anketirancev. 

• B5-izčrpna zobozdravnikova razlaga zobozdravniškega problema in možnosti za 

zdravljenje vpliva (R= -0,175, Značilnost =0,000) na D 19 strah anketirancev pred 

posegi. 

 

Na osnovi dobljenih rezultatov lahko povzamemo, da je izčrpna, celovita in dobra 

zobozdravnikova razlaga anketirančevih zobozdravstvenih problemov in terapevtskih 

možnosti sicer pomembno, a šibko povezana z razbremenitvijo strahu anketirancev pred 

zobozdravniškimi posegi in z manjšim izogibanjem anketirancev na naročene termine. 

 

13.4.2 Vpliv zobozdravnikove strokovnosti oz. organiziranosti na razbremenitev strahu 

anketirancev pred posegi 

 

Nadalje smo želeli ugotoviti ali obstaja kakršnakoli povezava med strahom anketirancev in 

zobozdravniško strokovnostjo oz. zobozdravniško organiziranostjo, ki naj bi prispevala k 

razbremenitvi strahu anketirancev pred zobozdravniškimi posegi.  

Iz rezultatov je razvidno (Priloga 7.13 tabela od 7.1 do 7.11) katere so tiste strokovne oz. 

organizacijske lastnosti zobozdravnika, ki vplivajo na razbremenitev strahu anketirancev. 

Strah smo v vprašalniku opredelili s trditvama: 'Včasih ne pridete k zobozdravniku na 

naročeni termin, zaradi strahu pred bolečino' in -'Ne bojite se, da bo vaše srečanje z 

zobozdravnikom boleče'  

Ugotovili smo, da obstajajo med trditvijo –'Včasih ne pridete k zobozdravniku na naročeni 

termin, zaradi strahu pred bolečino' in strokovnimi lastnostmi zobozdravnika tri statistično 

pomembne, a šibke povezave. In sicer: 'Zobozdravnik je odkril vzrok mojih težav in mi je 

pomagal', 'Zobozdravnik je ugotovil vzrok mojih težav in mi jih odpravil' ter 'Zobozdravnik je 

omilil moje bolečine'.  



 

 215 

Oziraje na kraj raziskave so se povezave med navedenimi trditvami in izogibanji obiskom 

zobozdravnika pokazale le v Ljubljani. Glede na tip izvajalca zobozdravniških storitev pa se 

je povezava med strahom in navedenimi trditvami pokazala le v zdravstvenih domovih.  

Na osnovi teh rezultatov lahko povzamemo, da so izmed vseh strokovnih zobozdravnikovih 

lastnosti le njegove sposobnosti odkriti vzrok težav anketirancev in jim pomagati, oz. jim 

odpraviti ter omililti bolečine tiste, ki so pomembno, a šibko povezane z razbremenitvijo 

strahu anketirancev in z njihovim manjšim izogibanjem obiskom na naročene termine. 

Rezultati analize povezanosti zobozdravniške organiziranosti in izogibanja na naročene 

termine, zaradi strahu pred bolečino kažejo na nekatere sicer statistično značilne, a šibke 

povezave med njimi (Priloga 7.13, tabela 7.3, 7.4, 7.5).  

Pri upoštevanju kraja izvedene raziskave so se statistične pomembne povezave med izogibanji 

obiskom zobozdravnika in značilnostmi organiziranosti zobozdravstvenih storitev pokazale le 

v Ljubljani, pri čemer so bili korelacijski koeficienti najmočnejši pri trditvah 'Ordinacija je 

moderno opremljena', 'Čakalna doba za obisk pri zobozdravniku je ustrezna', 'V ordinaciji 

vlada prijetno vzdušje' in 'Čakalnica je udobna'.  

Glede na tip izvajalca zobozdravniških storitev se je v zdravstvenih domovih pokazala 

pomembna povezava le pri trditvi 'S parkiranjem ni težav'. Pri zobozdravnikih samoplačnikih 

pa je izogibanje obiskom pomembno, a šibko povezano s trditvami: 'O terminu se z 

zobozdravnikom lahko pogovorim','V ordinaciji vlada prijetno vzdušje','Asistentke so 

ustrežljive in prijazne' in 'Čakalnica je udobna'. 

Na osnovi povedanega lahko strnemo, da so organizacijske značilnosti zobozdravniških 

ordinacij sicer pomembne, vendar jih anketiranci vrednotijo različno. Za anketirance v 

Ljubljani so pomembne sledeče organizacijske lastnosti zobozdravniških ordinacij: 

('Ordinacija je moderno opremljena', 'Čakalna doba za obisk pri zobozdravniku je ustrezna', 

'Čakalnica je udobna', 'V ordinaciji vlada prijetno vzdušje'), medtem ko za anketirance iz 

drugih krajev le te niso pomembne. Anketiranci so različno vrednotili pomen posameznih 

organizacijskih elementov tudi z vidika tipa zobozdravstvene ustanove. Pomembnejši vpliv 

organizacijskih lastnosti zobozdravnika na razbremenitev strahu oz. na manjše izogibanje 

obiskov zobozdravstvenih ordinacij se je pokazal le pri zobozdravnikih samoplačnikih. 

V okviru preverjanja četrte hipoteze smo nadalje proučevali, v kolikšni meri strokovne 

lastnosti zobozdravnika sovpadajo s strahom anketirancev pred zobozdravniškimi posegi oz. s 

trditvijo 'Ne bojite se, da bo vaše srečanje z zobozdravnikom boleče'. 

Rezultati kažejo, da obstaja med navedeno trditvijo in vsemi strokovnimi lastnostmi 

zobozdravnika statistično pomembne povezave, ki pa so precej šibke. Izjeme se kažejo le pri 
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trditvah: 'Zobozdravnik je delal natančno in je sproti preverjal svoje delo' in 'Zobozdravnik je 

ugotovil vzrok mojih težav in mi jih odpravil'. 

Glede na kraj izvedene raziskave smo našli v Ljubljani statistične povezave ob sicer šibkih 

korelacijskih koeficientih med strahom pred zobozdravnikom pri polovici trditev iz 

vprašalnika sklopa A 'Zobozdravnik se mi je polno posvetil in si je vzel dovolj časa zame', 

'Zobozdravnik je bil seznanjen z zadnjimi kliničnimi in tehnološkimi dosežki' 'Zobozdravnik 

je omilil moje bolečine' in 'Zobozdravnik je bil nežen'. V Mariboru se je statistično 

pomembna povezava pokazala le pri trditvi 'Zobozdravnik se mi je polno posvetil in si je vzel 

dovolj časa zame', v Kopru pa pri trditvi 'Zobozdravnik je omilil moje bolečine'.  

Analiza rezultatov je glede na tip izvajalca zobozdravniških storitev pokazala, da je strah 

anketirancev pred zobozdravnikom, ki obiskujejo svojega zobozdravnika v zdravstvenem 

domu, statistično povezan s trditvama 'Zobozdravnik mi je odkril vzrok težav in mi je 

pomagal' in 'Zobozdravnik je bil nežen'. Pri anketirancih, ki obiskujejo zobozdravnika 

koncesionarja, se strah povezuje s trditvami: 'Zobozdravnik je bil seznanjen z zadnjimi 

kliničnimi in tehnološkimi dosežki', 'Zobozdravnik je omilil moje bolečine', 'Zobozdravnik mi 

je odkril vzrok težav in mi je pomagal' in 'Zobozdravnik je ugotovil vzrok mojih težav in mi 

jih odpravil. Pri anketirancih, ki obiskujejo zobozdravnika samoplačnika pa je strah negativno 

povezan s trditvami 'Zobozdravnik se mi je polno posvetil in si je vzel dovolj časa zame', 

'Zobozdravnik je bil seznanjen z zadnjimi kliničnimi in tehnološkimi dosežki', 'Zobozdravnik 

mi je odkril vzrok težav in mi je pomagal', 'Zobozdravnik je bil nežen' in 'Zobozdravnik je 

ugotovil vzrok mojih težav in mi jih odpravil'. 

Na osnovi rezultatov tega dela analize ugotavljamo, da je bila za anketirance, ki obiskujejo 

zdravstvene domove in zobozdravnike samoplačnike najpomembnejša lastnost 

zobozdravnikova nežnost, ki je bila sicer šibko, a značilno povezana z razbremenitvijo 

njihovega strahu. V koncesijskih ordinacijah pa je bila ta lastnost sposobnost zobozdravnika 

pacientom omiliti bolečino. 

Rezultati analize o povezanosti organiziranosti zobozdravniških storitev in strahom 

anketirancev, da bo njihovo srečanje z zobozdravnikom boleče kažejo na več statistično 

pomembnih, a zopet šibkih povezav. Te se kažejo v primerih: 'Počutil sem se varnega, saj je 

osebje uporabljalo zaščitne rokavice in maske', 'Ordinacija je moderno opremljena', 'V 

ordinaciji vlada prijetno vzdušje', 'Asistentke so ustrežljive in prijazne', 'Zobozdravnik mi je 

na voljo tudi izven delovnega časa in med vikendi', 'S parkiranjem ni težav' in 'Klican oz. 

naročen sem na kontrolne preglede'. 

Z vidika kraj izvedene raziskave se povezave med strahom anketirancev pred 
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zobozdravnikom in organizacijskimi lastnostmi zobozdravnika kažejo v Ljubljani pri petih 

trditvah, v Mariboru pri štirih, v Kopru pa pri eni trditvi. Statistično pomembne povezave, ki 

smo jih našli v Ljubljani, ob sicer šibkih korelacijskih koeficientih, so zajete v trditvah: 

'Ordinacija je moderno opremljena', 'Zobozdravnik se je izognil nepotrebnim stroškom 

zdravljenja', 'Asistentke so ustrežljive in prijazne', 'Zobozdravnik mi je na voljo tudi izven 

delovnega časa in med vikendi' in 'Klican oz. naročen sem na kontrolne preglede'. 

V Mariboru pri trditvah:'počutil sem se varnega, saj je osebje uporabljalo zaščitne maske in 

rokavice','Ordinacija je moderno opremljena', 'Zobozdravnik mi je na voljo tudi izven 

delovnega časa in med vikendi' ter ''Čakalnica je udobna'. V Kopru pa se je omenjena 

povezava pokazala le pri trditvi 'Ordinacija je moderno opremljena'. 

Pri analizi podatkov, kjer smo upoštevali status izvajalcev zobozdravniških storitev, smo med 

anketiranci v zdravstvenih domovih našli sledeče statistične povezave: 'Počutil sem se 

varnega, saj je osebje uporabljalo zaščitne rokavice in maske', 'O terminu se z 

zobozdravnikom lahko pogovorim' 'Zobozdravnik se je izognil nepotrebnim stroškom 

zdravljenja', 'Čakalna doba za obisk pri zobozdravniku je ustrezna', 'V ordinaciji vlada 

prijetno vzdušje' in 'Asistentke so ustrežljive in prijazne'. 

Pri anketirancih zobozdravnikov koncesionarjev so se povezave pokazale pri trditvah 'Počutil 

sem se varnega, saj je osebje uporabljalo zaščitne rokavice in maske', 'Ordinacija je moderno 

opremljena', 'O terminu se z zobozdravnikom lahko pogovorim', 'Zobozdravnik se je izognil 

nepotrebnim stroškom zdravljenja', 'Čakalna doba za obisk pri zobozdravniku je ustrezna', 

'Zobozdravnik mi je na voljo tudi izven delovnega časa in med vikendi' in 'Klican oz. naročen 

sem na kontrolne preglede'.  

Pri anketirancih zobozdravnikov samoplačnikov pa so bile povezave najmočnejše pri 

naslednjih trditvah: 'Počutil sem se varnega, saj je osebje uporabljalo zaščitne rokavice in 

maske' 'Ordinacija je moderno opremljena', 'O terminu se z zobozdravnikom lahko 

pogovorim', 'Zobozdravnik se je držal ure naročenega termina', 'Zobozdravnik se je izognil 

nepotrebnim stroškom zdravljenja', 'Čakalna doba za obisk pri zobozdravniku je ustrezna', 'V 

ordinaciji vlada prijetno vzdušje', 'Asistentke so ustrežljive in prijazne', 'S parkiranjem ni 

težav' in 'Klican oz. naročen sem na kontrolne preglede' Vse povezave pa so tudi v teh 

primerih precej šibke. Na osnovi predstavljenih rezultatov lahko ugotovimo, da so posamezne 

lastnosti zobozdravniške organiziranosti v določenih okoljih in pri določenih tipih izvajalcev 

sicer pomembno, a vendarle precej šibko povezane z razbremenitvijo strahu anketirancev.  

Iz opisanih rezultatov lahko povzamemo, da je zadovoljstvo z zobozdravstvenimi storitvami v 

določeni meri povezano z zobozdravnikovo osebnostjo in njegovim načinom komunikacije z 
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anketirancem. Ugotovili smo namreč, da ima zobozdravnikova osebnosti v različnih okoljih in 

pri različnih tipih izvajalcev različen pomen. Skupne značilnosti izvajalcev, ki jih uporabniki 

zobozdravniških storitev najbolj cenijo, so lastnost poslušanja anketirancev, čas, ki si ga 

vzamejo zanje, sočutnost in zaupljivost. Osebnostne lastnosti izvajalcev, po katerih se le ti 

najbolj ločijo med seboj pa so: spoštljivost in smisel za humor. 

Hkrati smo ugotovili, da na zadovoljstvo anketirancev poleg osebnostnih lastnosti vplivajo 

tudi organizacijske in strokovne lastnosti zobozdravnika, a v manjši meri.  

Tudi predpostavko, da je dobra komunikacija eden izmed ključnih elementov terapije-

zaupanja, ki v veliki meri razbremeni anketirance (vseobsegajočega) strahu pred 

zobozdravniškimi posegi, potrjujejo naši rezultati le deloma15. 

Zato četrti hipotezi delno pritrdimo oz. jo sprejmemo z omejitvijo. 

 

13.5 Preverjanje 5.hipoteze 

 

Zadovoljstvo z zobozdravstvenimi storitvami je povezano z nameni in s težavami, zaradi 

katerih anketiranci obiskujejo svojega zobozdravnika. Na zadovoljstvo vplivata poleg vrste 

zobozdravstvenih težav tudi strah pred zobozdravniškimi posegi in pogostost obiskov. 

Z gotovostjo lahko trdimo, da je strah pred zobozdravniškimi posegi že zdavnaj prerasel nivo 

šal o zobozdravnikih in pacientih, da je postal kar pregovoren in del vsesplošne resnice o 

obiskih zobozdravniških ambulant. 

O strahu pred zobozdravnikom je bilo zlasti v poljudnoznanstveni literaturi napisanega že 

veliko. Tudi psihološke analize in obravnave različnih vrst strahov in fobij so številne in 

raznovrstne in pogosto segajo tudi na področje analize strahu pred zobozdravnikom.  

Po pregledu relevantne literature pa smo opazili, da doslej še ni bilo narejenih študij, ki bi se 

ukvarjale z oceno vpliva strahu pred zobozdravnikom na samo raven zadovoljstva z 

zobozdravstvom in bi ovrednotile, kako vrsta zobozdravniških težav in strah pred 

zobozdravnikom vplivata na pogostost obiskov zobozdravnika. Poleg tega tudi nismo našli 

analiz, ki bi kazale na morebitne povezave med vrsto zobozdravstvenih težav anketirancev in 

nameni, zaradi katerih anketiranci nasploh obiskujejo zobozdravnika ter ravnijo njihovega 

zadovoljstva z zobozdravstvom. Na tej osnovi smo oblikovali model (glej Sliko 13.1), v 

katerem nakazujemo povezave med vrsto zobozdravstvenih težav, zaradi katerih uporabniki 

zobozdravstvenih storitev sploh obiščejo zobozdravnika, frekvenco oz. pogostnost obiskov 

                                                 
15 Vzrok je morda v tem, da so uporabniki zobozdravniških storitev zaradi samega strahu pred 
posegom v prevelikem »krču« in razlage zobozdravnika niti ne poslušajo, oziroma je niti ne slišijo. 
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zobozdravnika ter prisotnost strahu pred zobozdravniškimi posegi. 

 

Slika 13.1: Model povezav med vrsto zobozdravstvenih težav, frekvenco oz. pogostnostjo 

obiskov zobozdravnika ter prisotnostjo strahu pred zobozdravniškimi posegi in zadovoljstvom 

z zobozdravstvom 

 

Vir: Pečnik (2013). 

 

Z opisnimi statistikami smo najprej želeli ugotoviti, kolikokrat v povprečju anketiranci sploh 

prihajajo na zobozdravniške preglede.  

 

Tabela 13:45: Pogostost obiskov zobozdravniških ordinacij glede na tip ordinacije 

 
N Povprečje 

Std. 

deviacija F 
Značilnost Značilnost 

Levenova 

stat. 

ZD 550 2,81 2,703     

Koncesija 392 2,37 2,153     

Samoplačnik 338 5,48 4,430     

Skupaj 1280 3,38 3,367 105,947*** ,000 ,000 189,721 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Rezultati, predstavljeni v preglednici 13.45 kažejo, da prihajajo najpogosteje na redne 

zobozdravniške kontrole anketiranci v samoplačniških zobozdravniških ordinacijah, sledijo 

jim anketiranci v zdravstvenih domovih, najmanj pogosti obiskovalci stomatoloških ordinacij 

pa so anketiranci zobozdravnikov koncesionarjev. Pri tem je število obiskov pri 

zobozdravnikih samoplačnikih pomembno večje od števila obiskov, ki so jih deležni 

Vrsta zobozdravstvenih težav 
-Akutne težave 
-Redne kontrole 
-Konzervativna terapija 
-Protetična terapija 
-Čiščenje zobnih oblog (kamna) 
-Težave z dlesnimi 

ZADOVOLJSTVO 

Število obiskov  
zobozdravnika 

Strah pred 
posegom 

Izogibanje 
obiskom 
zobozdravnika 



 

 220 

zobozdravniki v zdravstvenih domovih in zobozdravniki koncesionarji16. 

Morda lahko vzrok za večjo pogostost obiskov zobozdravnikov samoplačnikov iščemo v 

izobrazbi in osveščenosti njihovih uporabnikov. Osnovnošolsko izobraženih anketirancev, ki 

so najštevilčnejše zastopani pri zobozdravnikih koncesionarjih, pri zobozdravnikih 

samoplačnikih nismo zasledili.  

Morda pa vodi zobozdravnike samoplačnike prevelik komercialni interes in iz tega razloga 

naročajo paciente na zobozdravniške kontrole pogosteje, kot pa bi bilo to nujno potrebno. 

 

Nadalje so nas zanimale morebitne razlike v številu obiskov v zobozdravniških ordinacijah 

glede na kraj izvajanja raziskave.  

Tabela 13.46 Pogostost obiskov zobozdravniških ordinacij glede na kraj ordinacije 

 
N Povprečje 

Std. 

deviacija F 
Značilnost 

Levenova 

Stat. 
Značilnost 

Koper 450 2,17 1,410     

Ljubljana 380 6,10 4,736     

Maribor 450 2,31 1,579     

Skupaj 1280 3,38 3,367 242,171*** ,000 614,433 ,000 

***p<0,000; **p<0,005; *p<0,010 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Podatki kažejo statistično pomembne razlike v številu pregledov v Ljubljani (6 krat na leto) v 

primerjavi z Mariborom in Koprom (cca. 2,2 krat na leto)17. 

 

Tabela 13.47: Pogostost obiskov zobozdravniških ordinacij glede na vrsto in kraj ordinacije 

Ordinacija N Povprečje 

Std. 

deviacija F 
Značilnost 

Levenova 

stat. 
Značilnost 

                                                 
16 Ob tem nismo ugotovili morebitnega vpliva strukture vzorca oz. značilnosti samih uporabnikov npr. 
starosti in s tem povezanih težav, na večjo frekvenco obiskov zobozdravnikov samoplačnikov. Pri 
zobozdravnikih samoplačnikih nismo namreč našli niti enega anketiranca, ki bi bil starejši od 70 let. Z 
leti namreč povezujemo večje število obiskov zobozdravniških ordinacij, saj s starostjo narašča oralna 
patologija, pogostejše pa so tudi težave z brezzobostjo (Priloga 2.12 Tabela 2.6). 
17 Morda lahko te razlike po eni strani pripišemo starostni razliki uporabnikov, saj so bili le ti v 
Ljubljani statistično pomembno mlajši kot v Kopru in v Mariboru, po drugi strani pa morda lahko 
pripišemo zobozdravstveni osveščenosti. Delež uporabnikov, ki so imeli namreč zgolj osnovnošolsko 
izobrazbo je bil v Ljubljani pomembno nižji od deležev osnovnošolsko izobraženih v ostalih dveh 
krajih raziskave. 
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Koper 201 2,18 1,289     

Ljubljana 148 4,32 4,400     

Maribor 201 2,34 1,366     
ZD 

Skupaj 550 2,81 2,703 35,413*** ,000 118,976 ,000 

Koper 154 2,01 1,321     

Ljubljana 84 3,54 3,612     

Maribor 154 2,10 1,438     
Koncesija 

Skupaj 392 2,37 2,153 16,973*** ,000 32,671 ,000 

Koper 95 2,39 1,740     

Ljubljana 148 9,33 3,691     

Maribor 95 2,57 2,107     
Samoplačnik 

Skupaj 338 5,48 4,430 242,002***,000 31,180 ,000 

***p<0,000; **p<0,005; *p<0,010 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Analiza števila pregledov je pri izvajalcih istega tipa ločenih po kraju raziskave pokazala, da 

je bilo med vsemi tremi zdravstvenimi domovi statistično pomembno (F= 35.413, Sig = .000, 

Levene st.= 118.976, Sig=.000 ) največ pregledov v Ljubljani. V Mariboru in v Kopru je bilo 

število pregledov precej manjše. Tudi med koncesijskimi ordinacijami je na prvem mestu po 

številu pregledov Ljubljana pred izenačenima Koprom in Mariborom. Med samoplačniškimi 

ordinacijami pa je bilo povprečno število pregledov v Ljubljani celo štiri krat večje kot v 

Mariboru in Kopru. 

 

Tabela 13.48: Pogostost obiskov različnih tipov zobozdravniških ordinacij glede na kraj 

raziskave 

Mesto N Povprečje 

Std. 

deviacija F 
Značilnost 

Levenova 

stat. 
Značilnost 

ZD 201 2,18 1,289     

Koncesija 154 2,01 1,321     

Samoplačnik95 2,39 1,740     
Koper 

Skupaj 450 2,17 1,410 2,207 ,111 7,065 ,001 

ZD 148 4,32 4,400     Ljubljana 

Koncesija 84 3,54 3,612     
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Samoplačnik148 9,33 3,691     

Skupaj 380 6,10 4,736 81,595***,000 3,753 ,024 

ZD 201 2,34 1,366     

Koncesija 154 2,10 1,438     Maribor 

Samoplačnik95 2,57 2,107     

 Skupaj 450 2,31 1,579 2,634 ,073 13,625 ,000 

***p<0,000; **p<0,005; *p<0,010 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Analiza števila pregledov med vsemi tremi tipi izvajalcev znotraj posameznega kraja kaže 

bistvene odklone le v Ljubljani, kjer smo našli statistično pomembne razlike (F= 81.595, Sig. 

=.000, Levene st.= 3.753, Sig.=.024) v številu pregledov med samoplačniško ordinacijo na eni 

strani ter med zdravstvenim domom in koncesijsko ordinacijo na drugi strani. Sicer pa se 

pomembne razlike v številu pregledov glede na tip izvajalca zobozdravniških storitev niso 

pokazale niti v Kopru niti v Mariboru.  

 

Da bi ugotovili vrsto težav, zaradi katerih uporabniki zobozdravniških storitev sploh 

obiskujejo svoje zobozdravnike, smo anketirance prosili, da se opredelijo do navedenih 

razlogov, zaradi katerih obiskujejo zobozdravnika (-redna kontrola, -čiščenje zobnega kamna, 

-akutna bolečina, -težave z dlesnijo, -nujne težave s protetičnimi nadomestki, -plombiranje 

zob in -obnova zob s protetičnimi postopki). Njihove odgovore smo razvrstili v tri skupine 

glede na težo njihovega zobozdravstvenega problema oz. glede namena obiska 

zobozdravnika. V prvo skupino smo uvrstili anketirance, ki z zobmi nimajo večjih težav in 

hodijo k zobozdravniku na redne preglede, sanacijo zobnega kamna in konzervativno 

zdravljenje zob s plombiranjem. V drugo skupino so se uvrstili vsi tisti anketiranci, ki 

obiskujejo zobozdravnika v primerih akutnih težav z zobmi, zaradi težav z dlesnijo, ob nujnih 

problemih s protetičnimi nadomestki in zaradi obnove zob s protetičnimi postopki. V tretjo 

skupino pa smo uvrstili vse tiste anketirance, za katere smo menili, da imajo največ 

zobozdravstvenih težav in da so njihovi problemi tudi najkompleksnejši in najzahtevnejši, saj 

hodijo k zobozdravniku zaradi več kot štirih zgoraj opisanih težav: (obnova zob s protetičnimi 

postopki, plombiranja, akutne bolečine, težave z dlesnijo, redne kontrole, čiščenje zobnega 

kamna, nujne težave s protetičnimi nadomestki). 
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Tabela 13.49: Pogostost obiskov zobozdravniških ordinacij glede na vrsto zobozdravstvenih 

težav 

 
N Povprečje 

Std. 

deviacija F 
Značilnost 

Levenova 

stat. 
Značilnost 

1 387 2,45 2,441     

2 141 3,19 2,868     

3 347 4,44 4,192     

Skupaj 875 3,36 3,427 33,312*** ,000 82,651 ,000 

***p<0,000; **p<0,005; *p<0,010 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Skladno z vrsto in zahtevnostjo težav uporabnikov zobozdravniških storitev ugotavljamo 

pomembne razlike med skupinama (F= 33.312, Sig. =.000, Levene st.= 82.651, Sig.= 0.000); 

najmanj obiskov zobozdravniških ordinacij je v prvi, največ pa v tretji skupini. 

 

Tabela 13.50: Primerjava pogostosti obiskov med skupinami anketirancev glede na težo 

njihovega zobozdravstvenega problema 

(I)Zobozdravstvene 

težave 

(J)Zobozdravstvene 

težave 

Srednja razlika (I-

J) Std. napaka Značilnost 

2 -,739 ,325 ,070 1 

3 -1,989* ,244 ,000 

1 ,739 ,325 ,070 2 

3 -1,249* ,330 ,000 

1 1,989* ,244 ,000 3 

2 1,249* ,330 ,000 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Iz tabele 13.50 je razvidno, da obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti obiskov 

zobozdravniških ordinacij med prvo in tretjo, ter med drugo in tretjo skupino anketirancev 

razdeljenih glede na težo njihovega zobozdravstvenega problema. 
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Tabela 13.51: Porazdelitev skupin anketirancev glede na stopnjo njihovih zobozdravstvenih 

težav in glede na tip zobozdravniške ordinacije 

Ordinacija N Povprečje 

Std. 

deviacija F Sig 

Levenova 

stat. 

Sig 

1 207 2,60 2,529     

2 68 3,19 3,077     

3 120 2,93 3,087     
ZD 

Skupaj 395 2,80 2,808 1,285 ,278 2,608 ,075 

1 146 1,90 1,288     

2 60 2,58 1,985     

3 39 3,49 2,981     
Koncesija 

Skupaj 245 2,32 1,914 12,315*** ,000 25,813 ,000 

1 34 3,88 4,347     

2 13 6,00 3,651     

3 188 5,61 4,650     
Samoplačnik 

Skupaj 235 5,38 4,584 2,185 ,115 4,899 ,008 

***p<0,000; **p<0,005; *p<0,010 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Kot kaže analiza števila obiskov zobozdravnika glede na stopnjo zobozdravstvenih težav 

anketirancev in glede na tip izvajalca zobozdravniških storitev hodijo v zdravstvene domove 

najpogosteje anketiranci druge skupine, katerih težave smo označili kot srednje zahtevne, 

sledijo anketiranci z največjimi težavami, na zadnjem mestu pa so uporabniki z najmanjšimi 

zobozdravniškimi problemi.  

Koncesijske zobozdravniške ordinacije obiskujejo najpogosteje anketiranci iz tretje skupine, 

sledijo jim anketiranci s srednje zahtevnimi težavami iz druge skupine, na zadnjem mestu pa 

najdemo anketirance iz prve skupine, z najmanjšimi zobozdravstvenimi težavami.  

Storitve v samoplačniških ordinacijah najpogosteje iščejo anketiranci iz druge skupine, sledijo 

jim uporabniki iz tretje skupine, na koncu pa zopet najdemo uporabnike, ki nimajo večjih 

zobozdravstvenih težav. Statistično pomembne razlike so se pokazale med koncesijskimi 

anketiranci v prvi in tretji skupini (F = 12.315, sig = .000 in Levene st.= 25.813 sig = .000). 
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Tabela 13.52: Porazdelitev skupin anketirancev glede na stopnjo njihovih zobozdravstvenih 

težav in glede na kraj raziskave 

Levenova 

stat. 

Mesto N Povprečje 

Std. 

deviacija F Značilnost  Značilnost 

1 142 2,04 1,240     

2 64 2,27 1,586     

3 100 2,12 1,423     
Koper 

Skupaj306 2,11 1,377 ,619 ,539 3,168 ,043 

1 109 3,45 3,992     

2 20 8,20 3,592     

3 137 7,84 4,624     
Ljubljana 

Skupaj266 6,07 4,815 34,210***,000 8,212 ,000 

1 136 2,09 1,250     

2 57 2,47 1,702     

3 110 2,32 1,807     
Maribor 

Skupaj303 2,24 1,561 1,422 ,243 5,833 ,003 

***p<0,000; **p<0,005; *p<0,010 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Analiza težav anketirancev po mestih kaže, da so skupine v Kopru in v Mariboru po deležih 

anketirancev z zobozdravstvenimi težavami primerljive. V Ljubljani pa močno prevladujeta 

deleža anketirancev s srednjimi in največjimi zobozdravniškimi težavami, kar se odraža tudi v 

statistično pomembnih razlikah med prvo in drugima dvema skupinama (F =34.210 sig =.000 

in Levene st.= 8.212, sig =.000). 

 

Ker v Sloveniji še ni bilo narejenih študij, ki bi neposredno proučevale vplive in vlogo strahu 

anketirancev pred zobozdravniškimi posegi na izogibanje obiskov zobozdravniških ordinacij, 

oz. študij, ki bi proučile kakšna je povezanost med vrsto zobozdravstvenih težav in nameni 

zaradi katerih pacienti obiščejo zobozdravnika ter strahom pred posegi in izogibanji obiskom 

ordinacij smo se odločili preveriti, kakšen pomen lahko pripišemo strahu in bojazni pred 

zobozdravniškimi posegi in analizirali njun vpliv na samo pogostost obiskov. 
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Tabela 13.53: Povezava med pogostostjo obiskov ordinacij in strahom pred posegi oz. 

izogibanjem obiskom zobozdravnika 

 
D22 pogostost 

obiskov Strah-D6 

Izogibanje 

obiskom-D19 

Pearsonova korelacija 1 ,003 -,200**  

Značilnost (2-stranska)  ,916 ,000 

D22-pogostost 

obiskov 

N 1280 1269 1276 

** p<0,01 (2-stranska) 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Rezultati tabele 13.53 kažejo na statistično značilno negativno povezavo med samo 

pogostostjo obiskov in izogibanji obiskom zobozdravniških ordinacij. Strah pred posegi in 

pogostost obiskov pa nista bila značilno povezana. 

 

Glede na tip izvajalca smo našli v zdravstvenih domovih značilne povezave med pogostostjo 

obiskov in strahom pred posegi (R=0,141, Sig. =0.001), oz. negativno povezavo med 

pogostostjo obiskov in izogibanji prihodom v ordinacije (R=-0,141, Sig. =0.001).  

Pri zobozdravnikih koncesionarjih teh povezav nismo našli, pri zobozdravnikih 

samoplačnikih pa je bila statistično značilna negativna povezava med samo pogostostjo 

obiskov in izogibanji obiskom zobozdravniških ordinacij (R=-0.218, Sig. =0,000).  

Glede na kraj raziskave smo v Ljubljani našli značilno povezavo med pogostostjo obiskov in 

strahom pred posegi (R=0,179, Sig.=0.001) in negativno povezavo med pogostostjo obiskov 

in izogibanji prihodom v ordinacije (R=-0,448, Sig.=0.000). V drugih dveh krajih raziskave, 

pa teh povezav ni bilo. (Priloga 8.13, preglednici 8.1 in.8.2). 

 

Tabela 13.54: Povezava med nameni anketirancev za obisk zobozdravnika in njihovimi 

zobozdravstvenimi težavami D23 ter strahom pred posegi oz. izogibanji obiskom 

zobozdravnika 

 D23 Strah Izogibanje 

Pearsonova korelacija 1 ,064 -,191**  

Značilnost (2-stranska)  ,053 ,000 

D23-

zobozdravstvene 

težave in nameni 

za obisk 

N 922 910 916 
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** p<0,01 (2-stranska) 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Analiza rezultatov zobozdravstvenih težav oz. namenov zaradi katerih uporabniki poiščejo 

pomoč zobozdravnika -D23 in izogibanj samim obiskom ordinacij kaže, da obstajajo med 

njimi statistično značilne povezave, medtem ko povezav med zobozdravstvenimi težavami in 

strahom pred zobozdravniškimi posegi nismo našli.  

 

Struktura odgovorov anketirancev po teži njihovih zobozdravstvenih težav in izogibanjih 

obiskom ordinacij glede na tip izvajalca in glede na kraj raziskave je v prilogi 8.13, 

preglednici 8.3 in 8.4. 

 

Tabela 13.55: Povezava med težo zobozdravstvenih težav anketirancev D23 ter strahom pred 

posegi oz. izogibanji obiskom zobozdravniških ordinacij glede na tip ordinacije 

ordinacija D23 izogibanje strah 

Korelacijski 

koeficient 

1,000 -,053 ,005 

Sig, , ,286 ,920 

D23 

N 414 411 411 

Korelacijski 

koeficient 

-,053 1,000 ,094* 

Sig, ,286 , ,024 

izogibanje 

N 411 576 575 

Korelacijski 

koeficient 

,005 ,094* 1,000 

Sig, ,920 ,024 , 

ZD Spearman 

strah 

N 411 575 575 

Korelacijski 

koeficient 

1,000 -,172**  ,144* 

Sig, , ,005 ,020 

D23 

N 266 266 263 

koncesija Spearman 

izogibanje Korelacijski 

koeficient 

-,172**  1,000 ,012 
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Sig, ,005 , ,807 

N 266 422 419 

Korelacijski 

koeficient 

,144* ,012 1,000 

Sig, ,020 ,807 , 

strah 

N 263 419 422 

Korelacijski 

koeficient 

1,000 ,001 ,102 

Sig, , ,990 ,118 

D23 

N 242 239 236 

Korelacijski 

koeficient 

,001 1,000 ,231**  

Sig, ,990 , ,000 

izogibanje 

N 239 342 339 

Korelacijski 

koeficient 

,102 ,231**  1,000 

Sig, ,118 ,000 , 

samoplačnik Spearman 

strah 

N 236 339 339 

p<0,05 (2-stranska); ** p<0,01 (2-stranska) 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Glede na tip izvajalca smo našli statistično značilne povezave med zobozdravstvenimi 

težavami in nameni zaradi katerih uporabniki poiščejo pomoč zobozdravnika in strahom pred 

posegi oz. izogibanji obiskom zobozdravniških ordinacij le pri zobozdravnikih 

koncesionarjih.  

 

Razdelitev anketirancev v skupine, glede na težo njihovega zobozdravstvenega problema, pa 

je pokazala, da obstajajo med izogibanji obiskom zobozdravnika in vsemi tremi skupinami, v 

katere smo uvrstili anketirance, statistično značilne razlike. Rezultati so v prilogi 8.13, Tabela 

8. 5. 

 

 

 



 

 229 

Tabela 13.56: Povezava med težo zobozdravstvenih težav anketirancev ter strahom pred 

posegi oz. izogibanji obiskom zobozdravniških ordinacij glede na kraj raziskave 

mesto D23 izogibanje strah 

Korelacijski 

koeficient 

1,000 -,343**  ,138* 

Sig, , ,000 ,016 

D23 

N 313 307 304 

Korelacijski 

koeficient 

-,343**  1,000 ,105* 

Sig, ,000 , ,028 

izogibanje 

N 307 440 437 

Korelacijski 

koeficient 

,138* ,105* 1,000 

Sig, ,016 ,028 , 

LJ Spearman 

strah 

N 304 437 440 

Korelacijski 

koeficient 

1,000 -,183**  ,058 

Sig, , ,001 ,314 

D23 

N 303 303 300 

Korelacijski 

koeficient 

-,183**  1,000 ,138**  

Sig, ,001 , ,003 

izogibanje 

N 303 450 446 

Korelacijski 

koeficient 

,058 ,138**  1,000 

Sig, ,314 ,003 , 

MB Spearman 

strah 

N 300 446 446 

Korelacijski 

koeficient 

1,000 -,098 ,017 

Sig, , ,088 ,774 

KP Spearman D23 

N 306 306 306 
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Korelacijski 

koeficient 

-,098 1,000 ,071 

Sig, ,088 , ,131 

izogibanje 

N 306 450 450 

Korelacijski 

koeficient 

,017 ,071 1,000 

Sig, ,774 ,131 , 

strah 

N 306 450 450 

p<0,05 (2-stranska); ** p<0,01 (2-stranska) 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Glede na kraj raziskave smo našli statistično značilne povezave med zobozdravstvenimi 

težavami in nameni zaradi katerih uporabniki poiščejo pomoč zobozdravnika in strahom pred 

posegi oz. izogibanji obiskom zobozdravniških ordinacij v Ljubljani. V Mariboru je bila 

statistično značilna povezava med zobozdravstvenimi težavami in nameni za obisk 

zobozdravnika ter izogibanji obiskom zobozdravniških ordinacij, medtem, ko v Kopru 

značilnih povezav med iskanimi spremenljivkami nismo našli. 

 

Da bi našli celostno povezavo med nameni in težavami, zaradi katerih anketiranci sploh 

obiskujejo zobozdravnika ter njihovim zadovoljstvom z zobozdravstvom, smo izvedli 

multivariantno analizo, v katero smo vključili število oz. frekvenco obiskov anketirancev in 

vrsto težav, zaradi katere le ti poiščejo zobozdravniško pomoč. Poleg tega smo v model 

vključili še trditev, ki govori o izogibanju obiskom zobozdravnika zaradi strahu pred bolečino 

'Včasih ne pridete k zobozdravniku na naročen termin, zaradi strahu pred bolečino' in trditev o 

samem strahu pred bolečim srečanjem z zobozdravnikom 'Ne bojite se, da bo vaše srečanje z 

zobozdravnikom boleče'. Z navedenimi spremenljivkami smo želeli preveriti, kakšna sta vpliv 

in vloga strahu na pogostost obiskov zobozdravnika.  

Z namenom ugotoviti morebitne povezave med -vplivom strahu in -pogostostjo obiskov, -

izogibanjem obiskom zobozdravniških ordinacij ter med -nameni in težavami zaradi katerih 

pacienti sploh poiščejo zobozdravniško pomoč, -številom obiskov zobozdravnika in -

izogibanjem prihodom v ordinacije smo v multifaktorsko analizo vključili vse navedene 

spremenljivke in ugotavljali njihov vpliv tako na oceno skupnega zadovoljstva z 

zobozdravstvenimi storitvami v zadnjem letu, kot tudi na skupni indeks zadovoljstva DSI 
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(A+B+C).  

Iz tabele 13.57 je razvidno, da je zadovoljstvo anketirancev (DSI-A+B+C) statistično 

pomembno povezano s pogostostjo obiskov anketirancev, z vrsto težav in nameni zaradi 

katerih ti poiščejo zobozdravniško pomoč, pa tudi s strahom pred zobozdravniškimi posegi. 

Nadalje imata pomembno vlogo in vpliv na zadovoljstvo z zobozdravstvom še izogibanje 

obiskom zobozdravnika v povezavi s pogostostjo obiskov in z vrsto zobozdravstvenih težav, 

ki jih imajo anketiranci.  

Samo izogibanje obiskov zobozdravnika kot tudi izogibanje v povezavi s strahom pred 

zobozdravniškimi posegi pa nima neposrednega vpliva na skupni indeks zadovoljstva. 

 

Tabela 13.57: Skupna ocena zadovoljstva C13 ter skupni indeks zadovoljstva DSI (A+B+C) v 

povezavi s številom obiskov zobozdravniških ordinacij, vrsto zobozdravstvenih težav, 

strahom pred posegi, izogibanji obiskom zaradi strahu 

Levenov test enakosti napak varianc 

 F df1 df2 Značilnost 

C13 3,925 155 701 ,000 

DSI ABC 2,126 155 701 ,000 

 

Vir Odvisna spremenljivka F Značilnost Delni eta kvadrat 

C13 1,889 ,000 ,295 
Popravljen model 

DSI ABC 3,332 ,000 ,424 

C13 15461,498 ,000 ,957 
Prestrezanje 

DSI ABC 32932,046 ,000 ,979 

C13 1,200 ,258 ,028 
D22-pogostost obiskov 

DSI ABC 5,146 ,000 ,111 

C13 ,037 ,963 ,000 
D23A-vrsta zob. težav 

DSI ABC 3,023 ,049 ,009 

C13 1,484 ,228 ,004 
D6-izogibanje obiskom 

DSI ABC ,807 ,446 ,002 

C13 ,407 ,666 ,001 
D19strah pred posegi 

DSI ABC 4,300 ,014 ,012 

C13 1,108 ,343 ,025 
D22 * D23A 

DSI ABC 1,365 ,153 ,030 
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C13 1,236 ,226 ,031 
D22 * D6izogib 

DSI ABC 2,230 ,002 ,054 

C13 ,542 ,953 ,016 
D22 * D19strah 

DSI ABC 1,259 ,195 ,036 

C13 2,370 ,051 ,013 
D23A * D6izogib 

DSI ABC 3,644 ,006 ,020 

C13 ,757 ,553 ,004 
D23A * D19strah 

DSI ABC 1,623 ,167 ,009 

C13 ,961 ,428 ,005 
D6izogib * D19strah 

DSI ABC ,403 ,807 ,002 

C13 1,638 ,070 ,029 D22 * D23A * 

D6izogib DSI ABC 1,373 ,167 ,025 

C13 ,915 ,537 ,017 D22 * D23A * 

D19strah DSI ABC 1,233 ,251 ,022 

C13 1,203 ,272 ,022 D22 * D6izogib * 

D19strah DSI ABC 1,114 ,343 ,020 

C13 1,276 ,253 ,014 D23A * D6izogib * 

D19strah DSI-ABC 1,200 ,296 ,014 

C13 1,506 ,162 ,015 D22 * D23A * 

D6izogib * D19strah DSI-ABC ,484 ,846 ,005 

C13    
Napaka 

DSI-ABC    

C13    
Skupaj 

DSI-ABC    

C13    
Popravljeni skupaj 

DSI-ABC    

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Na osnovi dobljenih rezultatov lahko povzamemo, da je zadovoljstvo anketirancev statistično 

pomembno povezano s pogostostjo njihovih obiskov in z vrsto težav ter namenov zaradi 

katerih le ti poiščejo zobozdravniško pomoč. Glede na povedano lahko peto hipotezo 

sprejmemo in hkrati ugotovimo, da so najbolj zadovoljni tisti uporabniki zobozdravniških 

storitev, ki obiskujejo zobozdravnika večkrat letno in pogosteje od tistih, ki prihajajo k 
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zobozdravnikom zgolj občasno.  

Zadovoljstvo anketirancev je pomembno odvisno od vrste njihovih zobozdravstvenih težav in 

namenov, zaradi katerih sploh poiščejo pomoč zobozdravnika. Pri tem so tisti, ki imajo večje 

in zahtevnejše zobozdravstvene posege, zaradi katerih prihajajo v ordinacijo pogosteje tudi 

bolj zadovoljni v primerjavi z manj pogostimi obiskovalci zobozdravniških ordinacij, katerih 

težave z zobmi niso tako velike in obsežne. Hkrati ugotavljamo, da je zadovoljstvo 

anketirancev povezano tudi z njihovim strahom pred zobozdravnikom ter s pogostostjo oz. z 

izogibanjem obiskov zobozdravniških ordinacij. Oboje namreč pomembno zmanjšuje 

zadovoljstvo z zobozdravstvom nasploh. Tako so bolj bojazljivi anketiranci in tisti, ki 

prihajajo v ordinacije redkeje in se obiskom zobozdravnika najraje večkrat izognejo, tudi na 

splošno manj zadovoljni z zobozdravstvom.  

 

13.6. Sinteza najpomembnejših dejavnikov zadovoljstva uporabnikov v zobozdravstvu 

 

Da bi ugotovili, kateri so dejavniki, ki v največji meri vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov v 

zobozdravstvu, smo izvedli sintezo vseh faktorjev in preverili, katere izmed trditev so v 

posameznih sklopih A, B, C (zobozdravnikova strokovnost, osebnost, organiziranost) ter v 

sklopu D (zajema vidike profesionalnosti in sposobnosti zaposlenih, tehnično dovršenost in 

opremljenost, odnos zaposlenih upoštevaje prijaznost, uslužnost, individualno pozornost, 

razlago postopkov, dostopnost, komunikacijo, prilagodljivost, odzivnost, zanesljivost, 

zaupanje, ugled, kredibilnost kot tudi vpliv okolja in izkušenj z drugimi ponudniki) 

najmočneje korelirale s skupno oceno zadovoljstva-C13 v zadnjih dvanajstih mesecih.  

Na osnovi dobljenih rezultatov korelacijskih koeficientov in na podlagi preverjene 

kolinearnosti smo izdelali model, v katerega smo vključili naslednje izbrane spremenljivke: 

A1- zobozdravnik je natančno vedel, kaj mora storiti, A3- zobozdravnik je bil seznanjen z 

zadnjimi kliničnimi dosežki, A4- zobozdravnik je omilil moje bolečine, B1- zobozdravnik je v 

celoti odgovoril na vsa moja vprašanja, B3- zobozdravnik je bil spoštljiv, B4- zobozdravnik 

me je poslušal in je razumel vse moje težave, B5- zobozdravnik je natančno razložil, za 

kakšen zobozdravstveni problem gre pri meni in kakšne so možnosti za zdravljenje, B6- 

zobozdravnik si je vzel čas za premislek o moji težavi, B8- zobozdravnik je bil sočuten, B9- 

zobozdravnik je imel smisel za humor, C4- zobozdravnik se je držal ure naročenega termina, 

C5- zobozdravnik se je izognil nepotrebnim stroškom zdravljenja, C6- čakalna doba za obisk 

pri zobozdravniku je ustrezna, C7-v ordinaciji vlada prijetno vzdušje-, C9- zobozdravnik mi 

je na voljo tudi izven delovnega časa in med vikendi ter spol, zakonski stan, izobrazbo, starost 
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in mesečne dohodke uporabnikov. 

 

Tabela 13.58: Regresijski model najvplivnejših spremenljivk na zadovoljstvo uporabnikov 

zobozdravniških storitev 

 Povprečje Standardna deviacija N 

C13 9,25 ,893 1025 

A1 9,34 ,881 1025 

A3 9,42 ,949 1025 

A4 9,25 ,931 1025 

B1 9,19 ,929 1025 

B3 9,74 ,612 1025 

B4 9,49 ,782 1025 

B5 9,37 ,926 1025 

B6 9,22 ,929 1025 

B8 9,27 ,908 1025 

B9 8,64 1,538 1025 

C4 8,81 1,577 1025 

C5 8,82 1,467 1025 

C6 8,62 1,858 1025 

C7 9,11 1,072 1025 

C9 6,71 2,545 1025 

Spol 1,52 ,500 1025 

Zakonski stan 1,90 1,171 1025 

Izobrazba 2,79 ,907 1025 

Starost 45,28 13,973 1025 

Prihodki 1,95 ,729 1025 

 

Model 

Nestand. 

koeficienti 

Stand. 

koeficienti T Značilnost

95.0% 

Interval 

zaupanja za 

B Korelacija Kolinear. stat. 
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B 

Std. 

napaka Beta Spodaj Zgoraj 

0-

red Delno Del Toleranca VIF 

Konstanta ,848 ,284  2,988 ,003 ,291 1,404      

A1 ,316 ,037 ,312 8,568 ,000 ,244 ,389 .828.261 .132.178 5.610 

A3 -

,057 

,016 -,060 -

3,538 

,000 -,088 -,025 .139-.111 -

.054

.818 1.222 

A4 ,072 ,025 ,075 2,827 ,005 ,022 ,122 .715.089 .043.335 2.984 

B1 ,104 ,025 ,109 4,157 ,000 ,055 ,154 .730.130 .064.346 2.892 

B3 ,025 ,026 ,017 ,964 ,335 -,026 ,077 .324.030 .015.723 1.383 

B4 ,038 ,021 ,033 1,765 ,078 -,004 ,080 .299.056 .027.670 1.492 

B5 -

,012 

,019 -,013 -,661 ,509 -,049 ,024 .322-.021 -

.010

.634 1.578 

B6 ,173 ,029 ,180 6,053 ,000 ,117 ,229 .779.188 .093.268 3.727 

B8 ,191 ,034 ,194 5,698 ,000 ,125 ,257 .801.177 .088.203 4.919 

B9 -

,018 

,010 -,032 -

1,784 

,075 -,039 ,002 .171-.056 -

.027

.743 1.346 

C4 -

,017 

,011 -,030 -

1,578 

,115 -,038 ,004 .156-.050 -

.024

.648 1.542 

C5 ,010 ,011 ,017 ,944 ,346 -,011 ,031 .129.030 .015.768 1.303 

C6 ,017 ,009 ,036 1,824 ,068 -,001 ,036 .242.057 .028.616 1.624 

C7 ,076 ,020 ,091 3,828 ,000 ,037 ,115 .658.120 .059.417 2.396 

C9 ,014 ,006 ,040 2,307 ,021 ,002 ,026 .150.073 .035.780 1.282 

spol -

,003 

,031 -,002 -,113 ,910 -,064 ,057 .072-.004 -

.002

.786 1.272 

zakonski 

stan 

-

,008 

,013 -,010 -,595 ,552 -,032 ,017 .018-.019 -

.009

.858 1.165 

izobrazba -

,058 

,017 -,059 -

3,364 

,001 -,092 -,024 -

.101

-.106 -

.052

.771 1.298 

starost -

,002 

,001 -,035 -

2,161 

,031 -,004 ,000 .006-.068 -

.033

.902 1.109 

1

prihodki ,037 ,022 ,031 1,704 ,089 -,006 ,081 .021.054 .026.735 1.361 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 
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Za ugotavljanje, katera izmed izbranih opisanih spremenljivk je najpomembnejša za 

zadovoljstvo uporabnikov zobozdravniških storitev, smo tudi tukaj uporabili metodo multiple 

regresije.  

Korelacijski koeficient (R=0,873) kaže na dokaj močno linearno povezavo med neodvisnimi 

in odvisno spremenljivko. Determinacijski koeficient (R Square) pa kaže delež pojasnjene 

variance v skupni varianci za odvisno spremenljivko. Tako je 76,3 % celotne variance 

pojasnjene z variabilnostjo neodvisnih spremenljivk. 

Testna statistika – t na naših podatkih kaže statistično značilne vplive spremenljivk pri 

strokovnih (A1, A3, A4), nekaterih osebnostnih (B6, B8) in nekaterih organizacijskih 

lastnostih (C7, C9) zobozdravnika ter vplivih izobrazbe in starosti , medtem, ko prediktorji, ki 

vključujejo trditve: B3, B4, B5, B9, C4, C5, C6, spol ter zakonski stan in starost, niso 

statistično značilno povezani z zadovoljstvom anketirancev.  

 

Na osnovi rezultatov predstavljenih v Tabela 13.58, lahko izpišemo regresijsko enačbo  

 

Zadovoljstvo= 0,848 + 0,316 x A1- 0,057 x A3 + 0,072 x A4+0,104 x B1 + 0,173 x B6 + 

0,191 X B8 + 0,076 x C7 + 0,014 x C9 - 0,058 x izobrazba  

 

in povzemamo, da imajo na zadovoljstvo uporabnikov v zobozdravstvu pozitiven vpliv 

naslednji dejavniki: A1-zobozdravnik je natančno vedel, kaj mora storiti, B8- zobozdravnik je 

bil sočuten, B6- zobozdravnik si je vzel čas za premislek o moji težavi, B1- zobozdravnik je v 

celoti odgovoril na vsa moja vprašanja, C7-v ordinaciji vlada prijetno vzdušje- in A4 

zobozdravnik je omilil moje bolečine. Negativno in v manjši meri pa na zadovoljstvo vplivajo 

naslednji dejavniki: C9- zobozdravnik mi je na voljo tudi izven delovnega časa in med 

vikendi, A3 zobozdravnik je bil seznanjen z zadnjimi klini čnimi dosežki in izobrazba 

anketirancev.  
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Slika 13.2: model dejavnikov, ki vplivajo v največji meri na zadovoljstvo uporabnikov 

zobozdravstvenih storitev 

 

 

 

 

 

 

Vir: Pečnik (2013). 

 

 

III.SKLEPNI DEL 

 

14. SKLEPNE MISLI  

14.1 Sklepne ugotovitve teoretičnega dela disertacije 

 

V teoretičnem delu smo obdelali področja, ki se nanašajo na temo disertacije: sociološke 

pristope pojasnjevanja zdravja in bolezni, zdravstveno dejavnost, storitve, kakovost, 

zadovoljstvo, nezadovoljstvo in komunikacijo. Natančno smo proučili pomen nekaterih 

dejavnikov, kot so zobozdravniška profesionalnost, osebnost izvajalcev in njihova 

organiziranost, odnos zaposlenih do pacientov, upoštevaje prijaznost, uslužnost, individualno 

pozornost, razlago postopkov, komunikacijo, prilagodljivost, odzivnost, zanesljivost, 

zaupanje, tehnično dovršenost, opremljenost, dostopnost, ugled in kredibilnost kot tudi vpliv 

okolja in izkušenj z drugimi ponudniki na zadovoljstvo pacientov z zobozdravniškimi 

storitvami.  

 

Zdravniški poklic se v zgodovinskem kontekstu spreminja. Vloga zdravnika in vloga pacienta 

ZADOVOLJSTVO 

Lastnosti 
uporabnikov 
(-)izobrazba 

Strokovne lastnosti zobozdravnika: 
(+)A1-zobozdravnik je natančno vedel kaj 
mora storiti 
(-)A3- zobozdravnik je bil seznanjen z 
zadnjimi kliničnimi in tehnološkimi 
dosežki 
(+)A4- zobozdravnik je omilil moje 
bolečine 

Zobozdravniška organiziranost: 
(+)C7- v ordinaciji vlada prijetno 
vzdušje 
(+)C9- zobozdravnik mi je na voljo tudi 
izven delovnega časa in med vikendi 

Osebnostne lastnosti zobozdravnika: 
(+)B1- zobozdravnik je v celoti odgovoril 
na vsa moja vprašanja 
(+)B6 zobozdravnik si je vzel čas za 
premislek o moji težavi 
(+)B8- zobozdravnik je bil sočuten 
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se spričo novih tehnoloških znanj in zmožnosti ter »informacijske revolucije« intenzivno 

spreminjata. Spreminja se pogled na medicino in zdravje, ljudje postajajo vedno bolj aktivni v 

skrbi za lastno zdravje in hkrati postajajo vse aktivnejši v procesih zdravljenja. S tržno 

naravnano miselnostjo, ki prehaja vedno bolj intenzivno tudi na področje osebnih socialnih 

storitev in s tem tudi na področje zdravstva, so se tudi odnosi uporabnikov zdravstvenih 

storitev do zdravnikov, medicine in zdravstva močno spremenili. 

Stroka se še vedno vse premalo zaveda in ve precej premalo o izidih, ki jih lahko oceni le 

pacient. Med njimi je zlasti zadovoljstvo pacientov, ki se nanaša na družbene vidike in izide 

zobozdravstvene oskrbe, ki pomembno vpliva na druge izide in nenazadnje tudi na stroške 

sistema zdravstvenega varstva. Pacientovo mnenje je v zvezi s strokovnim vidikom 

zdravstvene oskrbe omejeno, (zaradi informacijske asimetrije, ranljivosti in odvisnosti v času 

bolezni in laičnemu pogledu na bolezenske pojave in postopke zdravljenja), vendar pa je 

njegovo mnenje o kakovosti dela medicinskega osebja in njegovo zadovoljstvo z oskrbo 

izjemnega pomena.  

Po mnenju zdravnikov je osnova kakovosti medicinskega dela, ki rezultira v zadovoljstvu 

uporabnikov zdravstvenih storitev znanstveno tehnična obravnava, ki sloni na uporabi vsega 

trenutno dostopnega medicinskega znanja in tehnologije. Za paciente pa je pomen kakovosti v 

medicinski obravnavi, v kontekstu katere pričakujejo ozdravitev, izboljšanje zdravstvenega 

stanja, kvaliteten odnos in komunikacijo z zdravnikom ter drugim zdravstvenim osebjem, 

ustrezne čakalne dobe, razumljivost postopkov zdravljenja in pripravljenost zdravstvenega 

osebja pomagati.  

Težava, oz. konflikt med obema razumevanjema, ki ga opisujemo na področju zdravstva, je v 

tem, da na tem področju še vedno močno prevladuje profesionalni vidik zdravstvene oskrbe, 

ki je pogosto precej avtokratski in še vedno premalo dopušča druge poglede in drugačna 

mnenja.  

Cilj izvajalcev in uporabnikov je navkljub različnemu pogledu na uspešno zdravstveno oskrbo 

vendarle skupen, saj oboji stremijo k izboljšanju zdravstvenega stanja uporabnikov. V samem 

vidiku kakovostne in zadovoljujoče zdravstvene oskrbe pa med obema stranema obstajajo 

razlike. Tako lahko po mnenju zdravnikov kvalitetno zdravstveno storitev uporabniki ne 

občutijo in ne zaznajo kot takšno. Hkrati pa lahko uporabniki zaznajo medicinsko oskrbo, ki v 

strokovno-tehničnem vidiku ni najboljša, a temelji na kvalitetnem medosebnem odnosu in na 

prijazni in ustrezni komunikaciji s pacientom, kot zelo kvalitetno in zadovoljujočo.  

Iskanju vplivov zobozdravnikove strokovnosti, osebnosti in organiziranosti na zadovoljstvo 

pacientov je namenjen velik del disertacije. V literaturi sta vlogi zobozdravnikove 
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strokovnosti in zobozdravnikove osebnosti prikazani pogosto kot dva nasprotujoča si 

dejavnika, ki tekmujeta za primat in večji vpliv na zadovoljstvo pacientov. Še zlasti se ob tem 

poudarja pomen ustrezne komunikacije, ki je zlasti na primarnem zdravstvenem nivoju, kjer 

se spletajo najtesnejše vezi med zdravnikom in pacientom neprecenljiva. Dejansko pa sta 

strokovnost in osebnost zobozdravnika dve komplementarni komponenti, ki morata biti poleg 

zobozdravniške organiziranosti na ustrezno visoki stopnji, če želimo, da bo pacient 

zdravstveno oskrbo označil kot kvalitetno in zadovoljujočo. 

 

Zaradi kompleksnosti v zobozdravstvu in zdravstvu je ustrezen opis storitev, ki jih uporabniki 

vrednotijo kot zadovoljujoče, na tem področju še vedno velik teoretični in tudi praktični 

problem. Uspešna zdravstvena oskrba pa ne temelji zgolj na doktrinarnem zdravljenju in 

odkrivanju bolezni, ampak pomeni tudi ustrezno preventivno dejavnost in skrb za promocijo 

zdravja med prebivalstvom. 

 

-V teoretičnem delu disertacije smo po pregledu literature zaznali praktično pri vseh 

opravljenih raziskavah, zelo visoka raven skupnega zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih 

storitev. Menimo, da se ob visokih vrednosti zadovoljstva oziroma ob rezultatih, ki jih 

prinašajo opisane raziskave poraja vse premalo dvomov in premalo kritične distance tako do 

metod raziskovanja, kot tudi do dobljenih rezultatov. Prepogosto se namreč visoko izmerjeno 

zadovoljstvo enostavno pripiše visoki kvaliteti zdravstvenih storitev.  

Analize zadovoljstva in kakovosti v zdravstvu temeljijo večinoma na kvantitativnih metodah 

raziskovanja, ki pa imajo določene pomanjkljivosti. Uporabniki zdravstvenih storitev so 

mnogokrat preveč tolerantni do zdravstvenih storitev, svojih pravih vtisov ne izražajo, 

odgovarjajo dopadljivo in s premajhno mero kritike zaradi vljudnosti in želje izpolnitve 

pričakovanj raziskovalcev. Na odgovore pogosto vplivajo še številni drugi faktorji od 

vrstnega reda vprašanj, načina formulacije anketnih trditev, do emocionalnih dejavnikov, 

bolezenskega stanja anketirancev, pripravljenost odgovarjanja ipd.. Tudi sam čas raziskave 

(pred ali po samem procesu zdravljenja) in predvsem sam rezultat zdravljenja, lahko 

predstavljata izjemno pomembno komponento, za oceno kvalitete in zadovoljstva. Pogosto so 

težave kvantitativnih raziskav tudi v samih domnevah raziskovalcev, da so vprašanja 

razumljiva, relevantna in da je nanje moč odgovoriti. Nenazadnje je pomembna tudi 

motiviranost anketirancev za odgovarjanje (Macur, 2013). 

Po drugi strani pa smo opazili velika razhajanja med visoko ravnijo zadovoljstva in dejanskim 
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številom pritožb čez delo zdravnikov in zobozdravnikov ter številom zamenjav izbranih 

osebnih zobozdravnikov. Kot smo že opisali v poglavju 7 sta izstop iz določenega razmerja ali 

pritožba dve od treh možnosti, ki zaznamujejo nek odnos med izvajalcem in porabnikom ob 

neuresničenju pričakovanj. Zvestoba, kot prva možnost, pa je v veliki meri odraz zadovoljstva 

in uresničenosti pričakovanj uporabnikov že sama po sebi (Hirshman v Macur 2000). 

V teoretičnih izhodiščih smo namenili veliko pozornosti tudi vplivom različnih dejavnikov na 

zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev (bioloških in socialnih 

lastnosti pacienta, vplivov ambulante, tipa oz. statusa izvajalcev, stroškov za zdravstvene 

storitve, udobja ordinacije, organizacije dela, lastnosti zobozdravnika in vpliva komunikacije 

na odnos med izvajalci in uporabniki zdravstvenih storitev). Opažamo, da imajo v različnih 

raziskavah o zadovoljstvu v zdravstvu biološke in socialne lastnosti pacientov različno vlogo 

in različen pomen. Tudi ostali proučevani dejavniki, ne vplivajo na zadovoljstvo enotno, 

temveč so v nekaterih okoljih in v nekaterih raziskavah večjega pomena eni in v drugih spet 

drugi. Izjema izmed opazovanih dejavnikov na zadovoljstvo pa je vpliv statusa izvajalca, kjer 

kažejo dosedanji rezultati na veliko prednost zasebnih in koncesijskih zdravstvenih ordinacij 

pred ordinacijami v zdravstvenih domovih. Izsledki naše raziskave pa so pokazali zelo 

zanimiv in velik preobrat na tem področju.  

 

14.2 Sklepne ugotovitve empiričnega dela disertacije 

 

V empiričnem delu smo na podlagi teoretičnih izhodišč preverjali zastavljene hipoteze.  

V ta namen smo oblikovali indekse zadovoljstva DSI (dental satisfaction indeks) za vsak 

sklop vprašanj posebej kot tudi za vse tri sklope vprašanj skupaj, na osnovi česar smo ocenili 

večdimenzionalno stopnjo zadovoljstva uporabnikov. Poleg tega smo stopnjo zadovoljstva 

ugotavljali tudi skozi oceno skupnega zadovoljstva z zobozdravstvom v zadnjih dvanajstih 

mesecih. 

 

1. sklepna ugotovitev: skupna raven zadovoljstva v našo raziskavo zajetih uporabnikov 

zobozdravniških storitev se je izkazala kot zelo visoka, kar je skladno z ugotovitvami 

številnih neodvisnih raziskav in v popolnem neskladju z vedno večjim številom pritožb čez 

delo zdravnikov in zobozdravnikov naslovljenih na Zdravniško zbornico, Varuhe pacientovih 

pravic, Zvezo potrošnikov Slovenije in na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.  
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2. sklepna ugotovitev: anketni vprašalnik, ki smo ga uporabili se je izkazal kot vsebinsko 

ustrezen, razumljiv in dovolj zanesljiv merski instrument. (za sklop vprašanj A je znašala 

vrednost dobljenega Crombachovega koeficienta ,798, za sklop vprašanj B ,852 in  za sklop 

vprašanj C ,672 in za vprašalnik DSQ , 545). Tako sklepamo na podlagi dobljenih vrednosti 

Crombachovih koeficientov, kot tudi na osnovi visokega deleža izpolnjenih in vrnjenih 

vprašalnikov (95,9%), da smo izbrali primeren, razumljiv in dovolj zanesljiv merski 

instrument. 

Vendar pa smo pri rezultatih, ki smo jih dobili s pomočjo opisanega merskega instrumenta 

pogrešali večjo variabilnost rezultatov. Kritika uporabljenega vprašalnika je morda v 

premajhni moči in sposobnosti instrumenta zaznati že majhne razlike v zadovoljstvu. Morda 

pa visoko zaznana raven zadovoljstva ni zgolj posledica premajhne moči vprašalnika, temveč 

je lahko vzrok zanjo tudi vprašljivost same uporabe kvantitativnih raziskovalnih metod pri 

merjenju zadovoljstva v zdravstvu in zobozdravstvu. 

 

3. sklepna ugotovitev: zadovoljstvo z zobozdravstvenimi storitvami je povezano samo z 

določenimi socio-demografskimi značilnostmi pacientov.  

 

Spol: 

Z vidika spola nismo našli v naši raziskavi nobenih razlik v skupnem zadovoljstvu ne glede 

na kraj raziskave, kot tudi ne glede na tip izvajalca zobozdravstvenih storitev. 

Zato smo prvo raziskovalno vprašanje znotraj prve hipoteze, kjer smo predvidevali, da so 

ženske bolj zadovoljne z zobozdravstveno oskrbo kot moški, morali zavrniti 

 

Starost: 

Tudi z vidika starosti nismo našli v naši raziskavi nobenih razlik v skupnem zadovoljstvu ne 

glede na kraj raziskave, kot tudi ne glede na tip izvajalca zobozdravstvenih storitev. Zato smo 

tudi naše drugo raziskovalno vprašanje znotraj prve hipoteze, kjer smo predvidevali, da so 

mlajši anketiranci manj zadovoljni z zobozdravstveno oskrbo kot starejši, zavrnili. 

 

 

 

 

Izobrazba: 
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Izsledki naše raziskave glede vpliva izobrazbe na zadovoljstvo z zobozdravstveno oskrbo so 

pokazali, da so srednješolsko izobraženi pacienti v primerjavi z drugimi izobrazbenimi 

strukturami pacientov najbolj zadovoljen del populacije.  

Tako smo tretje raziskovalno vprašanje znotraj prve hipoteze, s katerim smo predvidevali, da 

so višje in visoko izobraženi anketiranci manj zadovoljni z zobozdravstvom kot uporabniki z 

osnovno in srednješolsko izobrazbo, potrdili. 

 

Mesečni prihodki anketirancev: 

Rezultati naše raziskave na celotnem vzorcu niso pokazali statistično pomembnih povezav 

med višino mesečnih dohodkov, tipom izvajalca zobozdravniških storitev ter skupnim 

zadovoljstvom uporabnikov.  

Četrto raziskovalno vprašanje znotraj prve hipoteze s katerim smo predvidevali, da naj bi bili 

anketiranci z nižjimi mesečnimi prihodki na splošno manj zadovoljni z zobozdravstvom, smo 

morali zavrniti. 

 

Zakonski stan: 

Rezultati povezave med zakonskim stanom in zadovoljstvom z zobozdravstvom so pokazali 

določene statistično pomembne razlike tako na ravni celotnega vzorca kakor tudi glede tipa 

izvajalca in kraja izvajanja zobozdravniških storitev. Posledično smo zadnjemu 

raziskovalnemu vprašanju, znotraj prve hipoteze, s katerim smo predvidevali, da obstajajo 

med zakonskimi kategorijami razlike v zadovoljstvu anketirancev z zobozdravstvenimi 

storitvami, morali pritrditi 

 

4. sklepna ugotovitev: stroški za zobozdravniške storitve so statistično pomembno povezani s 

skupnim zadovoljstvom uporabnikov zobozdravniških storitev. Statistično še močnejše pa je s 

splošnim zadovoljstvom anketirancev povezano zobozdravnikovo vnaprejšnje pojasnilo 

uporabnikom zobozdravniških storitev o stroških zdravljenja. S tem smo hipotezo, s katero 

smo predvidevali, da zadovoljstvo z zobozdravstvenimi storitvami ni povezano s stroški 

anketirancev za zobozdravstveno terapijo, zavrnili.  

 

5. sklepna ugotovitev: zadovoljstvo z zobozdravstvenimi storitvami je povezano s statusom 

izvajalca zobozdravniških storitev. Anketiranci, ki smo jih zajeli v našo raziskavo so bili 

statistično značilno najbolj zadovoljni z uporabo zobozdravniških storitev v zdravstvenih 
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domovih, sledijo jim samoplačniške in koncesijske zobozdravniške ordinacije, med katerimi 

statistično značilnih razlik nismo našli.  

S tem smo hipotezo, s katero smo predvidevali, da je zadovoljstvo z zobozdravstvenimi 

storitvami povezano s statusom izvajalcev zobozdravniških storitev (javno- zdravstveni dom, 

javno- koncesija, zasebno samoplačništvo) potrdili. Rezultati pa so nas presenetili, saj so v 

velikem neskladju z vsemi doslej opravljenimi raziskavami v Sloveniji in so zlasti za . 

zobozdravnike samoplačnike neugodni in sorazmerno težko razložljivi. Morda lahko iščemo 

vzroke zanje v visokih stroških za samoplačniške zobozdravstvene storitve in posledično tudi 

v višjih pričakovanjih uporabnikov, ki zlasti ob neizpolnitvi ali pa delni izpolnitvi le teh 

vodijo v njihovo razočaranje in slabše ocene izvajalcev. 

 

6. sklepna ugotovitev: Zadovoljstvo z zobozdravstvenimi storitvami je v določeni meri 

povezano z zobozdravnikovo osebnostjo in njegovim načinom komunikacije s pacienti. 

Ugotovili smo namreč, da ima zobozdravnikova osebnosti v različnih okoljih in pri različnih 

tipih izvajalcev različen pomen. Skupne značilnosti izvajalcev, ki jih uporabniki 

zobozdravniških storitev najbolj cenijo so: lastnost poslušanja anketirancev, čas, ki si ga 

vzamejo zanje, sočutnost in zaupljivost. 

Hkrati smo ugotovili, da na zadovoljstvo anketirancev poleg osebnostnih lastnosti vplivajo 

tudi organizacijske in strokovne lastnosti zobozdravnika, a v manjši meri.  

Tudi predpostavko, da je dobra komunikacija eden izmed ključnih elementov terapije-

zaupanja, ki v veliki meri razbremeni anketirance (vseobsegajočega) strahu pred 

zobozdravniškimi posegi, potrjujejo naši rezultati le deloma18. Tako ugotavljamo, da je 

izčrpna, celovita in dobra zobozdravnikova razlaga pacientovih zobozdravstvenih problemov 

in terapevtskih možnosti za paciente potrebna in je pomembna, vendar pa je šibko povezana z 

razbremenitvijo strahu anketirancev pred zobozdravniškimi posegi.  

S tem smo četrti hipotezi, delno pritrdili oziroma smo jo sprejeli z omejitvijo 

 

7. sklepna ugotovitev: zadovoljstvo anketirancev je pomembno povezano s pogostostjo 

njihovih obiskov in z vrsto težav ter namenov zaradi katerih le ti poiščejo zobozdravniško 

pomoč kot tudi s strahom pred zobozdravniškimi posegi. Manjše število obiskov 

zobozdravnika in strah pred posegi namreč pomembno zmanjšujeta zadovoljstvo z 

                                                 
18 Vzrok je morda v tem, da so uporabniki zobozdravniških storitev zaradi samega strahu pred 
posegom v prevelikem »krču« in razlage zobozdravnika niti ne poslušajo, oz. je niti ne slišijo. 
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zobozdravstvom nasploh.  

Pacienti z večjimi in zahtevnejšimi zobozdravstvenimi posegi, zaradi katerih prihajajo v 

ordinacijo, pogosteje so bolj zadovoljni v primerjavi z manj pogostimi obiskovalci 

zobozdravniških ordinacij, katerih težave z zobmi tudi niso tako velike in obsežne. Na osnovi 

opisanih rezultatov smo peto hipotezo, s katero smo predvidevali, da je zadovoljstvo z 

zobozdravstvenimi storitvami povezano z nameni in težavami, zaradi katerih anketiranci 

obiskujejo svojega zobozdravnika ter da vplivata na zadovoljstvo poleg vrste 

zobozdravstvenih težav tudi pogostost obiskov in strah pred zobozdravniškimi posegi, 

sprejeli. 

 

8. sklepna ugotovitev: dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo, v našo raziskavo zajetih  

stomatoloških pacientov, so v veliki meri podobni in so primerljivi z izsledki rezultatov tujih 

raziskav. Tudi skupna ocena zadovoljstva se je izkazala v večini opravljenih študij v tujini 

visoka, kar je skladno z ugotovitvami naše raziskave. 

Zobozdravnikova strokovnost, njegove veščine in znanje sodijo v vseh okoljih med 

pomembnejše faktorje zadovoljstva pacientov in vzpostavljajo nujno potrebno zaupanje v 

odnosu med zobozdravnikom in pacientom. Zmožnosti zobozdravnika, da odkrije vzrok 

pacientovih težav, jim pomaga in jih odreši bolečin so se izkazale v večini opravljenih 

raziskav za ključne. 

Razlike med našimi in tujimi izsledki pa se kažejo predvsem v vplivu tipa zdravstvenega 

zavarovanja, (ki ima v tujih okoljih pomembno vlogo pri dostopu do zobozdravnika in hkrati 

vpliva na možnost uporabe sredstev za preprečevanje in obvladovanje bolečine). Za razliko od 

naših anketirancev dajejo anketiranci v tujih  -okoljih veliko večji pomen prijaznosti osebja, 

zobozdravniški organiziranosti, točnosti naročanja, udobju, varovanju zasebnosti in času 

čakanja na poseg. Za naše paciente pa se je kot zelo pomemben dejavnik izkazal zlasti čas, ki 

si ga zobozdravnik vzame zanje in za razlago postopkov zdravljenja. Precej nezadovoljni pa 

so naši anketiranci z dostopnostjo do zobozdravnika izven delovnega časa in med vikendi ter 

z njegovo seznanjenostjo z zadnjimi kliničnimi dosežki. Čakanje v čakalnici in stroški za 

zobozdravstveno terapijo niso nepomembni, vendar pa nimajo ključne vloge pri zadovoljstvu 

naših anketirancev. 

 

9. sklepna ugotovitev: izmed vseh proučevanih dejavnikov, ki najbolj pozitivno vplivajo na 

zadovoljstvo naših anketirancev so: -zobozdravnikova strokovnost, (ki je zajeta v trditvah 
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'Zobozdravnik je natančno vedel, kaj mora storiti' in v trditvi 'Zobozdravnik je omilil moje 

bolečine'), -osebnostne lastnosti zobozdravnika, (zajete v trditvah: 'Zobozdravnik je bil 

sočuten', 'Zobozdravnik si je vzel čas za premislek o moji težavi' in 'Zobozdravnik je v celoti 

odgovoril na vsa moja vprašanja') ter -organizacijske lastnosti (zajete v trditvi 'V ordinaciji 

vlada prijetno vzdušje'). Slednje lahko celo do določene mere pripišemo kar k osebnostnim 

lastnostim. Razumevanje pacientov, sočutnost, prijaznost, dostopnost in toplina zaposlenih so 

zagotovo pomembni faktorji, ki soustvarjajo sproščeno in prijetno vzdušje v ordinaciji. 

Med bolj izrazitimi, negativnimi vplivi na zadovoljstvo anketirancev so se izkazali dejavniki, 

ko zobozdravniki svojim pacientom niso na voljo tudi izven delovnega časa in med vikendi 

ter seznanjenost zobozdravnikov z zadnjimi kliničnimi dosežki. Negativno je na zadovoljstvo 

anketirancev z zobozdravstvom vplivala tudi stopnja njihove izobrazbe.  

 

 

15. DISKUSIJA 

15.1 Rezultati analize 

 

Primernost naše metode raziskovanja: 

Načinov in metodoloških pristopov za merjenje zadovoljstva je več. Najbolj razširjen način za 

nabor podatkov o merjenju zadovoljstva v zdravstvu še vedno predstavljajo ankete z izborom 

odprtih ali zaprtih tipov vprašanj. Uporabimo jih v vseh tistih primerih, ko potrebujemo večji 

nabor odgovorov in primerljivih podatkov, ob čemer lahko anketirancem zagotovimo 

anonimnost, ki omogoča najbolj realno sliko o prejeti zdravstveni storitvi. 

 

Zdravstvene storitve lahko vrednotimo bodisi z vidika izvajalcev, bodisi z vidika pacientov. 

Slednji lahko ocenjujejo splošni vtis oziroma skupno zadovoljstvo z zdravstveno oskrbo ali pa 

le z njenimi posameznimi segmenti. Ankete so lahko namenjene za oceno: - določenih 

zdravstvenih ustanov, -posameznih vidikov zdravljenja oziroma -določenih izvajalcev v 

sklopu zdravstvene oskrbe (Baker in Hearnshaw v Kersnik 2001). 

 

V disertaciji smo uporabili merski instrument za oceno zadovoljstva z zobozdravnikom z 

vidika anketirancev, ki so najbolj relevantni za oceno zobozdravstvenih storitev. Razdeljeni so 

bili podobno kot so razdeljeni izvajalci zobozdravstvenih storitev. In sicer na: -uporabnike, ki 

obiskujejo zobozdravnike, delujoče v sklopu javne zobozdravstvene službe v zdravstvenih 
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domovih (uveljavljajo zdravstveno zavarovanje, nadstandardne storitve pa doplačujejo),  

-uporabnike, ki obiskujejo zobozdravnike, delujoče v sklopu javne zobozdravstvene 

dejavnosti in imajo koncesijo (uveljavljajo zdravstveno zavarovanje, nadstandardne storitve 

pa doplačujejo) in -uporabnike, ki obiskujejo 'čiste' samoplačniške zobozdravniške ordinacije 

(storitve plačujejo v celoti neposredno in so samoplačniki). Anketirancem smo zastavili 

vprašanja, ki so bila izbrana na osnovi natančnega pregleda literature, testirana pa so bila tudi 

v pilotski študiji (Priloge 1.11 a,b,c,d). Posamezne razsežnosti storitev so bile evalvirane z več 

vprašanji. Uporaba mednarodnih vprašalnikov naj bi do določene mere omogočala primerjave 

med različnimi državami, čeprav so direktne primerjave med njimi še vedno nekoliko sporne 

tako zaradi posameznih razlik v sistemih zdravstvenega varstva in kot tudi zaradi razlik med 

določenimi kulturnimi okolji. 

Glede na visoko stopnjo zadovoljstva, ki so ga pokazali rezultati naše raziskave in ki ga 

kažejo tudi rezultati številnih domačih in tujih raziskav (o čemer pišemo poglobljeno pri oceni 

ravni zadovoljstva pacientov) se sprašujemo o dejanski primernosti in sami vrednosti 

tovrstnih raziskav. Na to je opozorila v svojem članku z naslovom: Kvaliteta v zdravstvu; 

možnosti in omejitve kvantitativnih metod pri uporabnikih zdravstvenih storitev tudi 

Macurjeva. V njem je poudarila, da je zdravje po številnih javnomnenjskih anketah v 

Sloveniji temeljna vrednota. Poleg tega je zdravstvo izredno specifično področje, kjer so 

uporabniki zdravstvenih storitev kot pacienti močno odvisni od zdravstvenega sistema, v svoji 

vlogi nastopajo v podrejenem položaju in posledično je njihova drža v procesih in postopkih 

zdravljenja nesuverena. V takšnih pogojih tudi njihovi odgovori v raziskavah ne dajejo 

resničnih odgovorov, tradicionalna hierarhija komunikacije pa še dodatno zmanjšuje prave 

ocene o njihovem dejanskem zadovoljstvu. 

Ob tem je analizirala prednosti in pomanjkljivosti kvantitativnih metod raziskovanja kvalitete 

storitev, pri čemer se je oprla na model Servqual in povzela pozitivne lastnosti kot tudi kritike 

omenjenega modela. Podobne rezultate, kot jih omogoča lestvica Servqual je možno dobiti 

tudi z vprašalniki o zadovoljstvu, kjer lahko uporabimo skalo strinjanja. Vendar pa je analiza 

podatkov pokazala resno pomanjkljivost, ki se kaže v izredno visokih ocenah in v zelo 

visokem zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev. Zelo visoko stopnjo zadovoljstva 

smo našli z našim merskim instrumentom tudi mi. 

Vzroke za visoko stopnjo zadovoljstva je po eni strani sicer mogoče pripisati visoki kvaliteti 

zdravstvenih oziroma zobozdravstvenih storitev, ki se je po privatizaciji v zdravstvu, s 

koncesijskimi ordinacijami in možnostjo proste izbire osebnih zdravnikov zagotovo močno 
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izboljšala. Po drugi strani pa je morda vzrok za visoko zadovoljstvo visoka toleranca do 

zdravstvenih storitev, ne izražanje pravega vtisa, premajhna kritika uporabnikov zaradi 

vljudnosti in želje izpolnitve pričakovanj raziskovalcev. Intervjuji so po mnenju avtorice 

precej sporni, saj anketiranci odgovarjajo »pravilno«, njihovi odgovori pa so večinoma 

prirejeni stereotipnim pričakovanjem (Uhan v Macur 2013). 

Poleg tega imata pri raziskavah v zdravstvu velik pomen tudi številni »mehki dejavniki«, 

kamor lahko štejemo vrstni red vprašanj, način formuliranja vprašanja, emocionalni dejavniki, 

bolezensko stanje anketirancev, pripravljenost odgovarjanja ipd., sam čas raziskave (pred ali 

po samem procesu zdravljenja) in predvsem sam rezultat zdravljenja, ki lahko predstavlja 

izjemno pomembno komponento, za oceno kvalitete in zadovoljstva.  

Nadalje so težave kvantitativnih raziskav, na katere opozarja avtorica članka tudi v samih 

domnevah raziskovalcev, da so vprašanja razumljiva, relevantna, da je nanje moč odgovoriti 

in da so anketiranci sploh motivirani za odgovarjanje. 

Nasprotje kvantitativnih pa so kvalitativne raziskave, ki iščejo globlje vtise in poglede 

pacientov. Ker prevladuje mnenje, da dajejo kvantitativne raziskave premalo uporabniških 

izkušenj, vsebujejo premalo socialnih interakcij in premalo osvetlijo pacientov pogled na 

njegov odnos z zdravnikom, se kvalitativne raziskave ponujajo kot rešitev za omenjene 

pomanjkljivosti. Sale omenja možnost vzajemne rabe kvalitativnih in kvantitativnih 

raziskovalnih metod, pri čemer lahko s pomočjo kvalitativnih metod preverimo rezultate 

dobljene s kvantitativnimi metodami raziskovanja in obratno, z namenom triangulacije (Sale 

in drugi v Macur, 2013).  

Ker ima tudi metodologija opazovanja z udeležbo oziroma z neudeležbo več pomanjkljivosti 

kot prednosti se je v raziskavah o zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenega sistema, 

raziskovalci večinoma ne poslužujejo (Macur, 2013). 

 

Večina raziskav, ki se ukvarja z analizami zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih in 

zobozdravstvenih storitev še vedno prepogosto temelji zgolj na uporabi kvantitativnih metod, 

pri čemer se kot merske instrumente uporablja bodisi standardizirane vprašalnike, katere smo 

v naši raziskavi uporabili tudi mi, bodisi razvije v ta namen specifične, lastne merske 

instrumente. Menimo, da se ob visokih vrednosti zadovoljstva19 oziroma ob rezultatih, ki jih 

prinašajo opisane raziskave poraja vse premalo dvomov in premalo kritične distance do 

tovrstnih metod oziroma do izbranih merskih instrumentov. Prepogosto se namreč visoko 

                                                 
19 zaradi specifičnosti zdravstva o čemer smo podrobneje pisali v doseganju ciljev pod točko 1. 
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izmerjeno zadovoljstvo enostavno pripiše visoki kvaliteti zdravstvenih storitev.  

 

Kriti čna analiza vzorca 

Anketiranci, ki so sodelovali v raziskavi so bili stomatološki pacienti, ki so izhajali iz treh 

večjih slovenskih mest in so bili hkrati uporabniki treh, različnih organizacijskih oblik 

zobozdravniške dejavnosti. Vzorčenje je bilo posredno, preko izbora zobozdravnikov. Izbor 

slednjih je temeljil na podobni starosti, na podobnem številu let njihove delovne dobe in na 

osnovi treh organizacijskih oblik njihovega dela; javna zobozdravstvena dejavnost, javna 

zobozdravstvena dejavnost s koncesijo in samoplačniška zobozdravstvena dejavnost. Čeprav 

so anketiranci, ki so bili zajeti v raziskavo predstavljali namenski vzorec, smo ugotovili, da, 

se po svojih bioloških lastnostih niso bistveno razlikovali od podatkov SURS-a, ki veljajo za 

splošno populacijo.  

 

Tako je bilo po podatkih SURS-a na dan 1.7.2011 med prebivalstvom RS 49,47% moških in 

50,53% žensk (v našem vzorcu 50,1% moških in 49,9% žensk), povprečna starost je znašala 

41,35 let (v našem vzorcu 44,9 let)20. Moški so imeli v povprečju 39,7, ženske pa 43 let. Po 

starostnih kategorijah je bilo 14,23 % prebivalcev starih od 0-14 let, 69,14% prebivalcev od 

15 do 64 let, starejših od 64 let pa je bilo 16, 62% prebivalcev RS. 

 

Tabela 15.1: Demografski podatki SURS-a in našega vzorca 

 SURS Naš vzorec 

Moški (%) 49,47 50,1 

Ženske (%) 50,53 49,9 

Povprečna starost skupaj (leta) 41,35 44,9 

Osnovnošolska izobrazba (%) 24,73 4,8 

Srednješolska izobrazba (%) 53,34 37,8 

Višje in visokošolska izobrazba (%) 12,7 57,5 

Povprečna bruto plača (EUR) 1546,09 1001-1500 

Povprečna neto plača (EUR) 987,37 1001-1500 

Vir: SURS za leto 2011 

                                                 
20 Nižjo povprečno starost prebivalcev RS v primerjavi s povprečno starostjo v naš vzorec zajetih 
anketirancev razlagamo z dejstvom, da SURS upošteva vse starostne kategorije prebivalcev od 0. let 
dalje, mi pa smo kot spodnjo starostno mejo postavili omejitev in sicer 18 let, s čimer smo otroke in 
mladostnike izključili iz raziskave. 
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Pri izobrazbeni strukturi smo že navedli nekatera odstopanja našega vzorca od splošno 

veljavnih podatkov za populacijo, pri čemer se zlasti deleža osnovnošolsko ter višje in 

visokošolsko izobraženih precej razlikujeta.  

Po podatkih SURS-a je imelo osnovnošolsko izobrazbo 24,73%, prebivalcev, srednješolsko 

izobraženih je bilo 53,34%, 12,7% pa je imelo višje in visoko šolsko izobrazbo. (v našem 

vzorcu je imelo 4,8 % osnovnošolsko izobrazbo, 37,8 % srednješolsko izobrazbo, 28,1 % 

višješolsko in 29,4 % visoko izobrazbo). 

Glede na ekonomski status je znašala po podatkih SURS-a na dan 1.12. 2011 povprečna 

mesečna bruto plača zaposlenih 1546,09 EUR oziroma neto 987,37 EUR, kar sovpada s 

podatki iz našega vzorca, kjer je bil delež uporabnikov, ki mesečno zaslužijo od 1000-1500 

EUR, največji. 

 

Čeprav so rezultati glede na spol anketirancev pokazali, da zobozdravnika obiskuje 

enakovreden delež žensk in moških, moramo vendarle poudariti, da zobozdravnike 

samoplačnike obiskuje kar trikrat več moških kot žensk, medtem ko je delež žensk v obeh 

javnih ordinacijah nekoliko večji od deleža moških pacientov. Vzrok pripisujemo po eni strani 

še vedno finančni neenakosti med moškimi in ženskami, po drugi strani pa tudi večji 

prilagodljivosti in potrpežljivosti žensk, ki se enostavno postavijo v čakalno vrsto javnih 

ordinacijah in s svojimi težavami za razliko od moških počakajo, da pridejo na vrsto. 

Glede na starost smo ugotovili, da so bili pacienti, ki so obiskali zobozdravnike v 

zdravstvenih domovih, v povprečju stari 45 let, v koncesijskih ordinacijah 48,7 let ter pri 

zobozdravnikih samoplačnikih v povprečju 40,1 let. Ob tem pa ne smemo mimo dejstva, da 

smo glede na starostno strukturo uporabnikov in glede na tip izvajalca zobozdravniških 

storitev zaznali največja odstopanja pri zobozdravnikih samoplačnikih, kamor starejši pacienti 

nad sedemdeset let sploh ne hodijo, delež generacije do štiriindvajset let je minimalen, daleč 

najbolj pa prevladuje generacija pacientov od petindvajsetega do oseminštiridesetega leta, 

medtem, ko so deleži pacientov v obeh javnih ordinacijah sorazmerno enakovredni in so si 

podobni. Vendar pa tudi tu opažamo zelo majhen delež pacientov v starosti nad sedemdeset  

let (cca. 3%). Menimo, da je vzrok za navedeno dejstvo zagotovo preveliko finančno breme 

samoplačništva oz. v doplačništvu in slabše finančno stanje mladih in starejših, ki se na žalost 

vse preveč pogosto izraža tudi v slabšem oralnem zdravju, zlasti slednjih.  

Finančno breme pacientov je namreč predvsem za protetično zdravljenje v vseh treh tipih 
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ordinacij neizbežno, saj zdravstveno zavarovanje v sklopu javnega zdravstva krije protetično 

zdravljenje v sorazmerno zelo ozkem okviru, z zelo omejenimi indikacijami, v strogo 

določenih zobnih statusih in zgolj s tradicionalnimi materiali. Tako so v večini primerov za 

protetične obnove zob potrebna doplačila, ki pa jih očitno zlasti starejši pacienti niso več 

sposobni plačevati. Pri zobozdravnikih samoplačnikih, kjer se vse storitve plačujejo direktno, 

je problem še bolj drastičen. Posledično lahko predpostavimo, da bomo verjetno kmalu priča 

vse večji brezzobosti in bistveno slabšemu oralnemu zdravju pacientov.  

 

Čeprav reprezentativnosti vzorca ne vrednotimo glede na kategorije zakonskega stanu, bomo 

zgolj na kratko osvetlilii naš vzorec tudi po tej plati. 

Rezultati, ki se nanašajo na zakonski stan, so bili sorazmerno pričakovani: samskih pacientov 

je največ pri zobozdravnikih samoplačnikih, vdovcev pa je največ v zdravstvenih domovih in 

najmanj pri zobozdravnikih samoplačnikih. Največ razvezanih uporabnikov zobozdravniških 

storitev je v zdravstvenih domovih in najmanj pri zobozdravnikih koncesionarjih.  

Rezultati nas skladno z našimi predvidevanji napeljujejo k zaključku, da naj bi samski 

pacienti posvečali precej pozornosti in skrbi za svoje oralno zdravje. Ker nimajo družin in 

družinskih obveznosti, imajo zase sorazmerno več časa. Ker je v njihovem interesnem 

področju morda tudi večja motiviranost za iskanje primernega partnerja, lahko to posledično 

vodi v večjo pozornost do svojega videza, zdravja in svojih težav. Predvidevamo, da si želijo 

skladno z omenjenimi dejstvi kar najhitreje in najučinkoviteje rešiti tudi svoje 

zobozdravstvene težave. Morda posvečajo večji poudarek estetskemu zobozdravstvu, katerega 

pa močno favorizirajo zlasti v samoplačniških zobnih ordinacijah.  

Da je največ ovdovelih in razvezanih pacientov v zdravstvenih domovih, si razlagamo s 

čustvenimi pretresi in čustveno otopelostjo, do katere privede izguba oz. ločitev od partnerja. 

Predvidevamo, da je zlasti čustvena otopelost vzrok, da je tem pacientom njihovo oralno 

zdravje drugotnega pomena. Morda se zato tudi ne odločajo za drage in bolj dovršene načine 

in postopke zdravljenja, ki so večinoma lastnost samoplačniških ordinacij.  

Kot smo že pisali v poglavju 14.1, obstajajo mnenja o vplivih izobrazbe na zadovoljstvo in s 

tem tudi opredeljenost pri določenih tipih izvajalcev deljena in so si v nekaterih opravljenih 

študijah tudi izrazito nasprotujoča.  

Vseeno pa so nas rezultati naše raziskave nekoliko presenetili, zlasti pri analizi strukture 

uporabnikov glede na stopnjo njihove izobrazbe. Pri zobozdravnikih samoplačnikih namreč 

nismo našli niti enega pacienta, ki bi imel zgolj osnovnošolsko izobrazbo. Hkrati pa kar 81 % 

vseh v raziskavo zajetih uporabnikov zobozdravniških storitev z osnovnošolsko izobrazbo 
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obiskuje zobozdravnike v koncesijskih ordinacijah. To skušamo deloma pojasniti preko 

materialnega statusa uporabnikov, ki je večinoma pri osnovnošolsko izobraženih nižji in 

preko stroškov za zdravljenje, ki so praviloma v samoplačniških ordinacijah najvišji. Največji 

odstotek osnovnošolsko izobraženih, opredeljenih pri zobozdravnikih koncesionarjih, kaže 

tudi na očitno dejstvo, da zakonsko regulativo, ki učinkovito vpliva na samo višino stroškov 

zdravljenja, očitno zobozdravniki koncesionarji tudi najbolj dosledno spoštujejo.  

Na drugi strani pa preseneča podatek, da je delež visokošolsko izobraženih pacientov, ki 

obiskuje zobozdravnike v zdravstvenem domu, največji.  

Toš in Malnar sta svoji študiji ugotovila, da so višje izobraženi precej zadovoljni z 

zdravstvenimi storitvami, saj naj bi bili zdravstveno bolj osveščeni, običajno se bolj zavedajo 

svojih finančnih omejitev, ki so v zdravstvenem sistemu konstantno prisotne in so posledično 

tudi bolj tolerantni tako pri izbiri kot tudi pri svojih ocenah (Toš in Malnar 2002, str. 197). 

Morda pa lahko vzrok pripišemo današnjim boljšim razmeram in višji kvaliteti dela 

zobozdravnikov v zdravstvenih domovih v primerjavi s preteklostjo, ko se je v zdravstvenih 

domovih na področju zobozdravstva izvajal v večji meri predvsem socialni minimum. 

Pri analizi vpliva ekonomskega statusa anketirancev smo v popolnem nasprotju s pričakovanji 

ugotovili, da hodi največ pacientov z najnižjimi dohodki v koncesijske zobozdravniške 

ordinacije ter da je delež tistih, ki zaslužijo več kot 2000 EUR mesečno, kar trikrat višji v 

zdravstvenih domovih, kot pri zobozdravnikih samoplačnikih. Deloma lahko to pojasnimo z 

visokim deležem višje in visoko izobraženih pacientov v zdravstvenih domovih, delno pa s 

precej pomanjkljivo izpolnjenimi podatki o višini mesečnih dohodkov. Očitno so pacienti v 

veliki meri vzeli vprašanje o prejetih dohodkih kot poseg v njihovo zasebnost in so posledično 

odgovarjali bodisi pomanjkljivo bodisi pa pri tem vprašanju niso navedli realnih podatkov. 

 

Menimo, da je iz dobljenega vzorca sicer mogoče razbrati kateri so dejavniki, ki imajo 

pomembnejši vpliv na zadovoljstvo pacientov z delom zobozdravnikov, zagotovo pa bi bilo v 

prihodnjih raziskavah potrebno podatke preveriti še na naključnem vzorcu in hkrati ugotoviti 

raven zadovoljstva anketirancev z zobozdravstvom tudi v manjših slovenskih krajih oziroma v 

vaseh.  

 

 

 

Doseganje zastavljenih nalog: 
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1. ugotoviti skupno raven zadovoljstva uporabnikov zobozdravniških storitev dvajset let po 

uvedbi privatizacije v zdravstvu, upoštevaje vedno več pritožb pacientov in čez delo 

zdravnikov in zobozdravnikov in upoštevaje vedno več zamenjav izbranih osebnih 

zobozdravnikov 

 

Skupna raven zadovoljstva naših anketirancev je zelo visoka. Povprečni skupni indeks 

zadovoljstva znaša 267,8 povprečna skupna ocena zadovoljstva v zadnjih dvanajstih mesecih 

pa ob visokem intervalu zaupanja, nizki standardni napaki in nizki vrednosti standardne 

deviacije 9,3. Analiza variance je pokazala, da znašajo pri vseh treh tipih izvajalcev 

povprečne ocene zobozdravnikove strokovnosti in tudi zobozdravnikove osebnosti z izjemo 

trditve o zobozdravnikovem smislu za humor več kot devet. Večjo variabilnost ocen smo 

zaznali le v sklopu zobozdravniške organiziranosti, kjer so anketiranci ocenili z nekoliko nižjo 

povprečno oceno točnost naročanja zobozdravnikov v zdravstvenih domovih in 

zobozdravnikov koncesionarjev. Čakalne dobe so bile najslabše ocenjene v koncesijskih 

ordinacijah, dostopnost do zobozdravnika izven delovnega časa in med vikendi pa je bila 

ocenjena pri vseh treh tipih izvajalcev, v primerjavi z ostalimi povprečnimi ocenami, zelo 

nizko (povprečna ocena 6,67). Anketiranci so z nizkimi ocenami ocenili tudi možnost 

parkiranja (povprečna ocena 7,13) ter z izjemo zobozdravnikov samoplačnikov tudi klicanje 

na redne, zobozdravstvene kontrole. Ugotovitve naše raziskave so skladne z rezultati študije, 

ki je testirala zadovoljstvo uporabnikov zobozdravniških storitev v Veliki Britaniji, kjer so 

avtorji ugotovili, kar 89% zadovoljstvo anketirancev. Od omenjenega odstotka je bilo kar 

63% zelo zadovoljnih in le 8% zelo nezadovoljnih pacientov (Bedi in drugi, 2005). Visoko 

raven zadovoljstva z zobozdravstvom so našli v različnih neodvisnih raziskavah tudi Newsom 

in Wright (1999), Davies in Ware, (1981) ter Kress in Silversin, (1987). Precej visoko 

zadovoljstvo s sistemom obstoječe zobozdravstvene dejavnosti je našel tudi Farčnik v 

raziskavi o perspektivah slovenskih zobozdravnikov do leta 2010 - 2. faza (Farčnik in drugi, 

2003). O visokem zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev pa pišejo v svojih 

raziskavah tudi mnogi raziskovalci (Calnan in drugi 1994; Macur 2000; Candlish in drugi v 

Kersnik 2001; Cohen in drugi v Kersnik 2001; Donabedian in drugi v Kersnik 2001; Probst in 

drugi v Kersnik 2001; Weingarten in drugi v Kersnik 2001; Kersnik 2001). 

Zelo visoka stopnja skupnega zadovoljstva kaže morda na pomanjkljivosti merskih 

instrumentov, ki so bili uporabljeni v dosedanjih raziskavah o kvaliteti in zadovoljstvu v 

zdravstvu. Na podobno pomanjkljivost opozarjamo tudi mi, saj smo s pomočjo našega 
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merskega instrumenta dobili izredno visoke ocene zadovoljstva in po naši oceni premajhno 

variabilnost rezultatov. 

 

Za analizo zadovoljstva z zobozdravstvom približno dvajset let po uvedbi privatizacije v 

zdravstvu smo se odločili tudi zato, ker po dostopnih podatkih Varuhov pacientovih pravic, 

Zdravniške zbornice Slovenije, Zveze potrošnikov Slovenije in Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije število pritožb čez delo zdravnikov in zobozdravnikov, vsako leto 

precej narašča. Hkrati pa skokovito narašča tudi število zamenjav izbranih osebnih 

zobozdravnikov. 

Omenili smo že, da tako na zdravstvenem kot tudi na vseh ostalih področjih opažamo 

spremenjeno vedenje ljudi in njihovih zahtev. Potrošniki oz. uporabniki storitev so vedno bolj 

izobraženi, zahtevni in prefinjeni (Rijavec 2002, str. 251). 

Nova znanja in tehnologije, razvoj svetovnega spleta in še zlasti vsesplošna uporaba le teh 

omogoča lažje uvajanje novih storitev, hkrati po zahtevajo tudi svoj davek, ki se kaže v vse 

večji individualnosti in v vse slabših medsebojnih odnosih. Tako je ena izmed negativnih 

posledic tehnološke dovršenosti velika odtujenost ljudi. Med ponudnikom in uporabnikom 

storitev postaja odnos vedno manj oseben.  

Hkrati postajajo želje in pričakovanja potrošnikov oziroma uporabnikov storitev vedno višje. 

Opažamo, da je nivo zaželenih, primernih in napovedanih storitev vedno višji, tolerančno 

območje pa nekako zmeraj ožje. 

Čeprav ugoden razplet zdravstvene oziroma zobozdravstvene oskrbe ni vedno mogoč, to 

dejstvo pacienti v zadnjem času sprejemajo težje. Posledično tudi svojih pričakovanj ne 

zmanjšujejo. Tako smo trenutno v svetu, ki mu vlada globalizacija, v kateri je potrošniško 

naravnana miselnost dosegla neslutene višine, ko je praktično vsakdo in vse dosegljivo 

hipoma, priča visokim in prepogosto tudi nerealnim željam in pričakovanjem potrošnikov. Z 

ogromno količino najnovejših informacij, ki jih uporabniki pridobivajo na vseh področjih 

dobivajo nova spoznanja, spreminjajo svoje poglede in na njihovi osnovi spreminjajo 

posledično tudi svoja pričakovanja. Tudi visokim stroškom zlasti za samoplačniške in tudi 

doplačniške zobozdravstvene storitve lahko v določeni meri pripišemo vzrok za višja, 

nerealna in morda neosnovana pričakovanja uporabnikov, ki zlasti ob neizpolnitvi ali pa delni 

izpolnitvi le teh vodijo v njihovo razočaranje, v morebitne pritožbe ali pa v zamenjave 

zobozdravnikov. 
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Drugi vzrok za pritožbe in zamenjave izvajalcev zobozdravniških storitev pa je lahko tudi 

sama obravnava oziroma izvedba zobozdravniških storitev. Zagotovo lahko odvisno od 

različnih dejavnikov varira tudi izvajanje same storitve.  

Ker so izsledki naše raziskave pokazali zelo zanimive in nepričakovane rezultate zadovoljstva 

uporabnikov glede na tip izvajalca zobozdravstvenih storitev, ki morda sovpadajo s 

spremenjenim nivojem zobozdravstvenih storitev prav pri vseh treh tipih zobozdravniških 

ordinacij, smo se odločili navesti nekaj možnih razlogov zanje. Skladno z rezultati dosedaj 

opravljenih raziskav smo namreč predvidevali, da je najbolj kakovostna in tudi najbolj 

zadovoljujoča obravnava pacientov pri zobozdravnikih samoplačnikih. Uporabniki 

zobozdravstvenih storitev, ki smo jih zajeli v našo študijo, pa so bili najbolj zadovoljni z 

zobozdravniškimi storitvami v zdravstvenih domovih, manj pa z zobozdravniškimi storitvami 

v samoplačniških in koncesijskih ordinacijah, med katerimi pa statistično značilnih razlik 

nismo našli. 

Na osnovi analiziranega domnevamo, da so se zobozdravstvene storitve in s tem zadovoljstvo 

uporabnikov v zadnjih desetih letih najbolj izboljšale v javnem sektorju. Številni javni zavodi 

so očitno zamenjali staro in dotrajano opremo, verjetno nabavljajo sodobnejše materiale, 

domnevamo pa tudi, da se je večina zobozdravnikov starejše generacije, ki je delala v 

zdravstvenih domovih, upokojila. Slednji so namreč večinoma uporabljali tradicionalne 

materiale in tehnike dela. Sodobno zobozdravstvo in še zlasti zobna protetika pa slonita na vse 

bolj izpopolnjenih tehnikah in materialih, med katerimi naj omenimo zgolj novejše 

porcelanske nadomestke in zobne vsadke. Zagotovo je mlajša generacija zobozdravnikov 

tista, ki se je za razliko od starejših v šolah o slednjih tudi učila, in jih posledično tudi 

uporablja pri svojem delu. Odgovori naših anketirancev kažejo, da so anketiranci to opazili.  

Visok dvig zadovoljstva uporabnikov zobozdravstvenih storitev v zdravstvenih domovih 

skušamo pojasniti tudi z domnevo, da so zobozdravniki koncesionarji in zobozdravniki 

samoplačniki očitno nekoliko »zaspali«. Ordinacije izpred dvajsetih let so postale manj 

sodobne, hkrati pa se je verjetno tudi generacija zobozdravnikov, ki je pred dvajsetimi in več 

leti stopila na pot zasebništva, nekoliko utrudila in je manj dovzetna za nove trende, 

izboljšave in posodabljanja. Tako se je prvotni razkorak, med javnim in zasebnim sektorjem 

po dvajsetih letih od uvedbe privatizacije v zdravstvu, danes precej zmanjšal. 

Domnevamo, da so poleg višjih pričakovanj pacientov tudi omenjeni dejavniki možni vzrok 

za manjše zadovoljstvo uporabnikov zasebnih in koncesijskih ordinacij. 
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Upoštevajoč vse naštete dejavnike ugotavljamo, da se spreminja pripravljenost pacientov 

tolerirati odklone v izvajanju in v dejanski izvedbi storitev. Ob tem pa poudarjamo, da je 

tolerančno območje pacientov odvisno tudi od pomena in pomembnosti storitve zanje.  

 

Ker postaja tako vloga pacientov v procesu zdravljenja vedno aktivnejša, so le ti vedno bolj 

vpleteni v postopke zdravstvene terapije, o njih aktivno soodločajo in postajajo vse bolj 

aktiven partner v procesih zdravljenja. Kot smo že omenili lahko s pomočjo svetovnega spleta 

hitro in enostavno pridobijo številne, najnovejše informacije o načinih in možnostih 

zdravljenja, primerjajo metode in vrste svojega zdravljenja s tujimi medicinskimi smernicami, 

pridobivajo lahko druga in tretja zdravniška mnenja in ob nestrinjanju z delom lečečega 

zdravnika lahko izrazijo tudi svoje nestrinjanje oziroma navedejo pritožbo.  

Pritožbe tako postajajo vse pomembnejša prvina v odnosu med zdravnikom in pacientom in 

so pomemben kazalec kvalitete dela zdravstvenih organizacij. Pomen pritožb je predvsem v 

informaciji, ki jo izvajalci zdravstvenih storitev prejmejo direktno od pacientov in ki jih sicer 

z drugimi raziskovalnimi metodami težko dosežemo. Večinoma so zrcalo slabo opravljenih in 

pogosto tudi prezrtih vidikov kvalitete zdravstvenih storitev. Predstavljajo možnost za 

reševanje napak in pomanjkljivosti in so na nek način odraz pogajalske moči uporabnikov. 

Čeprav ima beseda pritožba v slovenskem knjižnem jeziku negativen prizvok, ker napeljuje 

na tožbo, kritiko in na kaznovanje, so tožbe in kazni le redko cilj pritožb, saj kot take ne 

vodijo k izboljšavam in k večji kakovosti storitev. Omogočajo nam nov pogled na 

razumevanje kakovosti, so pomemben kazalec težav v zdravstvu in omogočajo spremembe in 

izboljšave obstoječih pomanjkljivosti. Zato so najbolj zaželjen odziv uporabnikov ob 

nezadovoljstvu z določeno zdravstveno storitvijo (Macur, 2003). 

 

»V pritožbah je potrebno iskati in videti možnost za odpravo napak in za izboljšanje 

kakovosti dela, vendar pa je potrebna ob tem natančna analiza vsebine pritožb« (Kersnik, 

2003). 

 

Vsemu navkljub pa lahko vedno bolj potrošniško naravnana miselnost, ki zdravljenje pogosto 

enači z nakupi materialnih dobrin, medijske želje in potrebe po senzacionalističnih novicah, 

anonimni forumi in pritiski zdravstvenih zavarovalnic vplivajo na naraščanje števila pritožb. 

Le te so lahko še zlasti ob nepričakovanih izidih zdravljenja, moteni komunikaciji med 

zdravniki in pacienti in dolgih čakalnih dobah za določene zdravstvene storitve, za zdravnike 

močno obremenjujoče, (Kersnik, 2003). 
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Rezultati naše raziskave so pokazali sicer visoko zadovoljstvo v vseh treh krajih raziskave, pa 

vendar so nekatera odstopanja v ocenah morda šibek odraz dejanskega stanja, ki se sicer kaže 

s številom pritožb in številom zamenjav izbranih osebnih zobozdravnikov.  

Kot smo že ugotavljali, je izredno visoko zadovoljstvo, ki se zrcali tako v rezultatih naše, kot 

tudi v rezultatih mnogih kvantitativnih raziskavah zagotovo pretirano. 

Tako lahko povzamemo, da je dejansko zadovoljstvo pacientov celostna slika njihovih 

odzivov, ki se kažejo bodisi skozi pritožbe čez delo zdravnikov in zobozdravnikov, bodisi 

preko zamenjav izbranih osebnih zdravnikov. Zvestoba uporabnikov pa je v veliki meri 

kazalec zadovoljstva že sam po sebi. 

S tem smo izpolnili prvo izmed zastavljenih nalog ugotoviti skupno raven zadovoljstva 

uporabnikov zobozdravniških storitev, kot tudi raven zadovoljstva anketirancev glede na tip 

izvajalca zobozdravniških storitev dvajset let po uvedbi privatizacije v zdravstvu, upoštevaje 

vedno več pritožb pacientov čez delo zdravnikov in zobozdravnikov in vedno več zamenjav 

izbranega osebnega zobozdravnika. 

 

2. Ocena ustreznosti, zanesljivosti in veljavnosti vprašalnika 

Merski instrument za merjenje zadovoljstva uporabnikov zobozdravniških storitev mora biti 

narejen in izbran tako, da kažejo z njim dobljeni rezultati čim bolj realno sliko zadovoljstva v 

zobozdravstvu. Ob tem je potrebno preveriti ali je vprašalnik dovolj zanesljiv ali so vprašanja 

primerna in izbrana dovolj skrbno, da ustrezajo cilju raziskave ali je merski instrument dovolj 

občutljiv, da zazna razlike v zadovoljstvu in hkrati omogoča dovolj veliko variabilnost 

rezultatov in ali upošteva vse dimenzije in razsežnosti zadovoljstva.  

 

Razumljivost in vsebinska ustreznost vprašalnika: 

Vprašanja, ki smo jih zastavili anketirancem so bila izbrana na osnovi pregledane literature, 

izhajala so iz preverjenih mednarodnih vprašalnikov, pred samo uporabo pa so bila testirana v 

sklopu pilotske raziskave, ki smo jo izvedli pri 66 anketirancih. 

Povzeti mednarodni merski instrument smo nekoliko modificirali, saj smo starost 

anketirancev omejili na osemnajst let ter uvedli omejitev, da pri raziskavi ne smejo sodelovati 

tisti uporabniki zobozdravstvenih storitev, pri katerih še ni minilo leto dni od izbire 

zobozdravnika. Poleg tega smo vprašalnik dopolnili s tremi dodatnimi vprašanji in sicer z: -

vprašanjem v zvezi z zobnimi vsadki, -z vprašanjem o rednih zobozdravniških kontrolah ter -z 

vprašanjem o vrsti težav, zaradi katere anketiranci obiščejo zobozdravnika. Posamezne 
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trditve, ki so zajemale razsežnosti kvalitete zobozdravniških storitev oziroma dejavnike, ki 

vplivajo na zadovoljstvo, so bile zastavljene večkrat in so izpostavljale določen vidik 

zobozdravniške oskrbe iz nekoliko različnih zornih kotov. Nekatera vprašanja so bila 

zastavljena v pozitivni, druga v negativni obliki, kar je preprečevalo avtomatski način 

odgovarjanja. 

Čeprav je bil anketni vprašalnik sorazmerno dolg, saj je bilo vseh vanj vključenih vprašanj 

veliko (30 v sklopih A,B,C ter skupaj s tremi dodatnimi vprašanji in vprašanji o demografskih 

podatkih 29 vprašanj v sklopu D), smo dobili kar 95,9 % vrnjenih anket. Zagotovo ima 

pomemben vpliv na visok delež vrnjenih anket tudi čas in način anketiranja, saj so zobne 

asistentke pacientom razdelile vprašalnike v čakalnici osebno in to pred samo obravnavo pri 

zobozdravniku. 

Tudi visok odstotek odgovorjenih vprašanj (preko 90%) kaže na primernost izbranega 

vprašalnika. Večina vprašalnikov je bila ustrezno izpolnjenih, posamezne pomanjkljivosti smo 

opazili le pri izpolnjevanju podatkov o izobrazbi in mesečnih prihodkih. 

 

Zanesljivost vprašalnika 

 

Vprašalnik Sakalauskiene 

Ker vprašalnik Sakalauskiene doslej v Sloveniji še ni bil uporabljen, smo izvedli njegovo 

analizo in validacijo. Za sklop vprašanj A je znašala vrednost dobljenega Crombachovega 

koeficienta ,798, za sklop vprašanj B ,852 in  za sklop vprašanj C ,672. Tako sklepamo na 

podlagi dobljenih vrednosti Crombachovih koeficientov, kot tudi na osnovi visokega deleža 

izpolnjenih in vrnjenih vprašalnikov, da je vprašalnik Sakalauskiene primeren, razumljiv in 

dovolj zanesljiv merski instrument. 

 

Vprašalnik DSQ 

Ker tudi vprašalnik DSQ doslej v Sloveniji še ni bil ovrednoten smo se odločili tudi za 

njegovo oceno. Zanesljivost našega merskega instrumenta smo testirali s koeficientom α oz. 

Crombachovim koeficientom, ki je znašal , 545. Na podlagi dobljene vrednosti α koeficienta, 

kot tudi na osnovi visokega deleža izpolnjenih in vrnjenih (95,9%) vprašalnikov sklepamo, da 

smo izbrali primeren, razumljiv in dovolj zanesljiv merski instrument. 

 

Poleg ocene zanesljivosti vprašalnika, ki se je pokazala z visokimi vrednostmi koeficientov α, 
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smo s faktorsko analizo preverili še veljavnost za posamezne elemente vprašalnika in 

analizirali faktorje, ki pojasnjujejo zadovoljstvo v raziskavo zajetih, uporabnikov 

zobozdravniških storitev tudi parcialno,. 

 

Za sklop vprašanj A je faktorska analiza pokazala dva faktorja, ki lahko pojasnita 57,12 % 

variabilnosti v zadovoljstvu anketirancev. Trditve (A2, A6, A7 in A8) imajo najmočnejše uteži 

na prvem faktorju, trditvi (A1 in A4) pa na drugem. Prvi faktor pojasnjuje 33,3% variabilnosti 

in se nanaša predvsem na zobozdravnikovo strokovnost v smislu pravilne in ustrezne 

diagnostike pacientovih težav, drugi faktor pa pojasnjuje 23,8% variabilnosti in se nanaša 

predvsem na zobozdravnikovo sposobnost omiliti pacientove bolečine. 

 

Za sklop vprašanj B je faktorska analiza pokazala dva faktorja, ki lahko pojasnita 61,22% 

variabilnosti v zadovoljstvu anketirancev. V tem sklopu imajo trditve (B1, B6, B8 in B10) 

najmočnejše uteži na prvem faktorju, trditve (B2, B4, B5 in B7) pa na drugem. Prvi faktor 

pojasnjuje 31,5% variabilnosti in se nanaša predvsem na lastnost zobozdravnika v smislu, da 

si za pacienta vzame čas, mu prisluhne in z njim vzpostavi sočuten ter zaupljiv odnos. Drugi 

faktor pojasnjuje 29,7% variabilnosti in se nanaša predvsem na zobozdravnikovo vedenje in 

njegovo komunikacijo ter odnos s pacientom. 

 

Za sklop vprašanj C je faktorska analiza pokazala štiri faktorje, ki lahko pojasnijo 55,85% 

variabilnosti v zadovoljstvu anketirancev. V tem sklopu imajo trditve (C4, C6 in C9) 

najmočnejše uteži na prvem faktorju, trditvi (C7 in C13) na drugem, trditvi (C2 in C10) na 

tretjem ter trditvi (C8 in C12) na četrtem faktorju. Prvi faktor pojasnjuje 17,39% variabilnosti 

in se nanaša predvsem na organizacijsko lastnost, katero opredeljuje naročanje in čakalni čas. 

Drugi faktor pojasnjuje 13,80% variabilnosti in se nanaša predvsem na vzdušje oziroma klimo 

v ordinaciji. Tretji faktor pojasnjuje 13,01% variabilnosti in se nanaša na udobje in opremo 

ordinacije, četrti faktor pa pojasnjuje 11,63% variabilnosti in se nanaša na ustrežljivost in 

prijaznost zobozdravnikovega osebja oziroma njegovih asistentk . 

 

Za najdaljši sklop vprašanj D je faktorska analiza pokazala enajst faktorjev, ki lahko pojasnijo 

60,53% variabilnosti v zadovoljstvu anketirancev. V tem sklopu imajo trditve (D3, D4 in D5) 

najmočnejše uteži na prvem faktorju, trditvi (D10 in D11) na drugem in trditvi (D16 in D21) 

na tretjem faktorju. Ostale trditve pa imajo zgolj po eno močnejšo utež na posameznih 

faktorjih. 
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Prvi faktor pojasnjuje tako 8,52% variabilnosti in se nanaša na stroške v zvezi z 

zobozdravstveno terapijo. Drugi faktor pojasnjuje 5,79% variabilnosti in se nanaša predvsem 

na stalnost obiskov izbrane ordinacije in na stalnost tretmaja pri izbranem zobozdravniku. 

Tretji faktor pa pojasnjuje 5,66% variabilnosti in se nanaša na razlago postopkov zdravljenja 

in na potrebe rednega, kontrolnega zdravljenja. 

Zanesljivost celotnega vprašalnika je dokaj visoka in znaša: 

Za faktorje sklopa A: 1. faktor α = 0,772 in 2. faktor α= 0,769. Za faktorje sklopa B: 1. faktor 

α=_0,825, 2. faktor α= 0,838. Za faktorje sklopa C: 1. faktor α=0,635, 2. faktor α= 0,654 3. 

faktor  α= 0,649 in 4. faktor α=0,650.  

Tako nam zanesljivost posameznih faktorjev omogoča dodaten vpogled, ki kaže na pomen 

specifičnih vidikov zadovoljstva anketirancev. 

 

Primernost uporabe vprašalnika 

Definicij in teorij o zadovoljstvu uporabnikov v zdravstvu je zelo veliko, pa vendar ni bila 

doslej še nobena izmed teorij označena kot popolnoma ustrezna in veljavna (poglavje 8). Ker 

predstavlja zdravstvo zelo specifično področje, na katerem so . uporabniki zdravstvenih 

storitev zaradi svoje odvisnosti in ranljivosti v času bolezni v močno podrejenem položaju, je 

realna in objektivna ocena zadovoljstva na tem področju zelo težavna. Ustreznost izbranega 

vprašalnika temelji na rezultatih podobnih študij o zadovoljstvu v zobozdravstvu, ki večinoma 

enotno ugotavljajo, zelo visoko stopnjo zadovoljstva anketirancev. Zlasti ta skupna ugotovitev 

je morda kazalec, da vprašalniki niso povsem ustrezni instrumenti za detekcijo zadovoljstva v 

zdravstvu. 

 

Ocena ravni zadovoljstva 

Kot smo že navedli je bila ugotovljena ocena zadovoljstva z zobozdravstvom je zelo visoka in 

je primerljiva z ugotovitvami drugih avtorjev iz področja zdravstva in zobozdravstva (Davies 

in Ware 1981; Lehmann in drugi 1988; Kress in Silversin 1987; Newsome in Wright 1999; 

Calnan in drugi 1994; Macur 2000; Candlish in drugi v Kersnik 2001; Cohen in drugi v 

Kersnik 2001; Donabedian in drugi v Kersnik 2001; Probst in drugi v Kersnik 2001; 

Weingarten in drugi v Kersnik 2001; Kersnik 2001; Farčnik in drugi 2003; Bedi in drugi 

2005). Pravzaprav je bila velika večina ocen v našo raziskavo zajetih anketirancev izredno 

visoka. Tako smo zaznali v celoti zelo visoke ocene zadovoljstva pri vseh tipih izvajalcev 

zobozdravniških storitev in pri vseh treh sklopih vprašanj. Ker so odstopanja med ocenami 

sorazmerno nizka razmišljamo ali gre za prekomerno in ne osnovano hvalo katero v zvezi z 
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zdravstvenimi storitvami opisuje tudi Lehmann (1988) ali pa bi bilo potrebno uporabljeni 

merski instrument dopolniti tako, da bi imeli večjo občutljivost in moč zaznave že manjših 

variacij v ocenah zadovoljstva. Morda pa bi bilo potrebno v bodoče, že v osnovi pri merjenju 

zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev razmisliti, o dejanski 

vrednosti samih kvantitativnih metod. Zelo visoke ocene in velika zadovoljstva o katerih 

poroča večina raziskovalcev, meče namreč senco dvoma, na zanesljivost in primernost 

uporabe izbrane metode. 

Ob analiziranju literature o zadovoljstvu pacientov v zdravstvu in zobozdravstvu smo se 

večkrat tudi nehote vprašali kaj so dejanski motivi raziskovalcev za testiranje zadovoljstva, 

kdo in kdaj je opravil določene raziskave ali so raziskave potekale povsem neodvisno in kdo 

so bili plačniki velikih nacionalnih študij. Zagotovo se tudi v odgovorih na ta vprašanja skriva 

del odgovora, ki bi lahko ob vsej specifiki zdravstvenega področja pojasnil visoke stopnje 

ugotovljenega in opisovanega zadovoljstva.  

Kot smo že omenili so tudi rezultati naše raziskave pokazali, da je trenutno zadovoljstvo 

uporabnikov zobozdravniških storitev, ki smo jih zajeli v študijo, zelo visoko. Ob tem se 

sprašujemo ali je bila glede na vsa omenjena dejstva uporaba metode s standardiziranimi in 

močno razširjenimi merskimi instrumenti povsem smiselna.  

Zagotovo pa se področje zobozdravstva vendarle nekoliko razlikuje od samega ozkega pojma 

medicine. Podrejenost pacientov je v stomatologiji zagotovo manjša in odnosi med pacienti in 

zobozdravniki so zagotovo bolj partnerski. Ranljivost uporabnikov zobozdravniških storitev 

je bistveno manjša kot je ranljivost pacientov ob težjih bolezenskih stanjih. Na področju 

zobozdravstva s koncesijo in samoplačniškega zobozdravstva igrajo do določene mere 

zagotovo pomembno vlogo tudi tržni odnosi in enostavni prehodi k drugim izvajalcem 

zobozdravniških storitev. Gledano v tej luči so na področju stomatologije morda tudi ob 

uporabi kvantitativnih metod odgovori pacientov »manj boječi«, bolj »iskreni« in so tako 

posledično tudi rezultati zadovoljstva vendarle bolj realni. 

Ker se je v naši raziskavi pokazalo, da so bili uporabniki zobozdravniških storitev najbolj 

zadovoljni v zdravstvenih domovih, se ob tem sprašujemo ali je bil v javnem zobozdravstvu, 

kjer so odnosi med zobozdravniki in pacienti nekoliko manj partnerski in kjer je tržna vloga 

izvajalcev zobozdravniških storitev zagotovo nekoliko manjša zopet faktor podrejenosti 

pacientov tisti, ki je vplival na prekomerno in morda neosnovano hvalo zdravstvenih domov? 

Ali pa so bila njihova pričakovanja preprosto nižja, v primerjavi s storitvami, ki so sicer 

direktno plačljive, iz žepa uporabnikov. 
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Ločljivost vprašalnika 

Rezultati, ki smo jih dobili z uporabo uporabljenega mednarodnega vprašalnika so v veliki 

meri skladni z rezultati, o katerih pišejo avtorji podobnih raziskav, čeprav prevode iz izvirnika 

avtorji raziskav niso delali enotno in tudi ne sistematično. Naš prevod je naredila 

stomatologinja, ki pozna medicinski strokovni jezik, hkrati pa zelo dobro govori slovenski in 

angleški jezik. Menimo, da je naš prevod dovolj dober in samo bistvo vprašanj povzema 

ustrezno in natančno. Zagotovo pa obstajajo med različnimi zdravstvenimi sistemi variacije in 

s tem tudi razlike v zdravstveni oskrbi. Tako so morda direktne primerjave zadovoljstva med 

različnimi ureditvami zdravstvenih sistemov in raznolikimi načini delovanja zdravstvenih 

organizacij nekoliko sporne. 

 

Sprejemljivost vprašalnika 

Podatka o visokem odstotku vrnjenih anket (95,9 %) in visokem odstotku odgovorjenih 

vprašanj (preko 90%) kažeta, da je bil izbrani vprašalnik za anketirance razumljiv, vsebinsko 

ustrezen in sprejemljiv. Ker se vprašanja tudi niso dotikala občutljivih osebnih podatkov, je bil 

vprašalnik tudi v tem smislu primeren. 

 

S tem smo izpolnili drugo zastavljeno nalogo oceniti zanesljivost in primernost 

mednarodnega vprašalnika DSQ, ter vprašalnika Sakalauskiene za merjenje zadovoljstva 

uporabnikov zobozdravniških storitev v Sloveniji.  

 

3. ugotoviti vpliv: 

 -lastnosti pacientov (spol, starost, izobrazba, mesečni prihodki in zakonski stan)  

-stroškov za terapijo, -statusa izvajalca zobozdravstvenih storitev, 

 -lastnosti zobozdravnika (-strokovnost, -osebnost in –organiziranost)  

-vrste zobozdravstvenih težav in namenov za obisk zobozdravnika, 

 -pogostosti obiskov zobozdravnika ter  

-strahu anketirancev pred posegi na zadovoljstvo 

 

-lastnosti pacientov na zadovoljstvo (spol, starost, izobrazba, mesečni prihodki in zakonski 
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stan) na zadovoljstvo pacientov 

V okviru prve hipoteze smo ugotavljali povezanost spola, starosti, izobrazbe, mesečnih 

prihodkov in zakonskega stanu s skupnim zadovoljstvom z zobozdravniško oskrbo, za kar 

smo najprej oblikovali že omenjeni indeks zadovoljstva DSI (A+B+C), ki označuje skupno 

oceno zadovoljstva z zobozdravstvenimi storitvami v zadnjih dvanajstih mesecih. Z 

deskriptivno statistiko smo iskali morebitne razlike v deležu ženskih in moških pacientov, ki 

obiskujejo različne tipe izvajalcev zobozdravniških storitev. Preverili smo starostno strukturo 

uporabnikov zobozdravniških storitev nasploh in tudi starostno strukturo uporabnikov glede 

na tip izvajalca.  

 

Na osnovi pridobljenih rezultatov smo ugotovili, da je zadovoljstvo z zobozdravstvenimi 

storitvami povezano samo z določenimi socio-demografskimi značilnostmi pacientov.  

Spol: 

Z vidika spola nismo našli v naši raziskavi nobenih razlik v skupnem zadovoljstvu ne glede 

na kraj raziskave, kot tudi ne glede na tip izvajalca zobozdravstvenih storitev, kar se sklada 

tudi z ugotovitvami različnih neodvisnih raziskovalcev (Hall in Dornan 1990; Farčnik in drugi 

2003; Mangelsdorff v Choi 2005; Mussard in drugi 2008). 

Po raziskavah drugih avtorjev izražajo ženske nekoliko večje nezadovoljstvo (Cohen 1996; 

Kersnik 1998; Kovačič 2008). Nasprotno dejstvo pa sta opisala Gopalakrishna in 

Mummalaneni, saj sta ugotovila večje zadovoljstvo žensk kot moških z zobozdravstveno 

oskrbo. Vzrok sta pripisala dejstvu, da ženske pogosteje ter bolj redno obiskujejo zobne 

ordinacije in tako posvečajo večjo skrb in večjo pozornost svojemu oralnemu zdravju 

(Gopalakrishna in Mummalaneni 1993, str. 16-22).  

Skladno z dobljenimi rezultati smo zato naše prvo raziskovalno vprašanje znotraj prve 

hipoteze, kjer smo predvidevali, da naj bi bile ženske bolj zadovoljne z zobozdravstveno 

oskrbo kot moški, morali zavrniti 

 

Starost pacientov: 

Tudi z vidika starosti nismo našli v naši raziskavi nobenih razlik v skupnem zadovoljstvu ne 

glede na kraj raziskave, kot tudi ne glede na tip izvajalca zobozdravstvenih storitev. Zato smo 

tudi naše drugo raziskovalno vprašanje znotraj prve hipoteze, kjer smo predvidevali, da so 

mlajši anketiranci manj zadovoljni z zobozdravstveno oskrbo kot starejši, zavrnili 

V doslej objavljeni literaturi navajajo avtorji raziskav o vplivu starosti na zadovoljstvo z 
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zdravstveno oz. zobozdravstveno oskrbo precej nasprotujoče si rezultate.  

Tako na primer Mussard navaja, da so starejši pacienti bolj zadovoljni z zobozdravstvom kot 

mlajši (Mussard in drugi, 2008). Več pripomb nad delom zobozdravnikov imajo mlajši 

pacienti, ki navajajo tudi manjše zadovoljstvo z zobozdravstvom nasploh (Stewart in Spencer, 

2005). O manjšem zadovoljstvu mlajših pišejo tudi Hall in Dornan (1990), Cohen (1996), 

Zapka in drugi. (1995), Kinnersley v Kersnik (2001), Kersnik (1998) in Stege in drugi. 

(1986). Nasprotno pa je Farčnik našel višje zadovoljstvo z obstoječim sistemom 

zobozdravstvene dejavnosti pri mlajših pacientih  (Farčnik in drugi, 2003). 

Toš in Malnar poudarjata, da pacienti v različnih starostnih obdobjih vrednotijo zdravstvene 

storitve zelo neenotno, kar navaja na zaključek, da starost uporabnikov zdravstvenih storitev 

in zadovoljstvo nista v linearni povezavi (Toš in Malnar 2002, str. 194). 

Tudi znotraj same zdravstvene oskrbe obstajajo različni vidiki in vplivi na zadovoljstvo. Tako 

je na primer za starejše paciente izrednega pomena stalnost zdravnika, za mlajše pa predvsem 

medicinsko tehnološka izpopolnjenost (Fletcher v Choi 2005). Lahti in drugi so ugotovili, da 

so starejši pacienti manj zadovoljni z zobozdravstveno oskrbo, kar je po njihovem mnenju 

povezano s slabšim oralnim in dentalnim stanjem le teh (Lahti in drugi 1996, str. 229-244). 

Izobrazba: 

Izsledki naše raziskave glede vpliva izobrazbe na zadovoljstvo z zobozdravstveno oskrbo so 

pokazali, da so srednješolsko izobraženi pacienti v primerjavi z drugimi izobrazbenimi 

strukturami pacientov najbolj zadovoljen del populacije.  

Podobno je v svoji doktorski disertaciji ugotovil tudi Kersnik, ki je poročal o največjem 

zadovoljstvu med pacienti s srednjo oz. višjo izobrazbo (Kersnik, 1998). Hall in Dornan pa 

sta ugotovila večje zadovoljstvo z zdravstvenimi storitvami pri pacientih z nižjo izobrazbo 

(Hall in Dornan, 1990). V raziskavi Toša in Malnarjeve so se kot najbolj kritični pacienti 

izkazali tisti s poklicnimi-strokovnimi šolami in najmanj tisti z osnovnošolsko izobrazbo. 

Višje izobraženi so bili z zdravstvenimi storitvami precej zadovoljni (Toš in Malnar 2002, str. 

197), v raziskavi, ki jo je opravila Macur pa so bili anketiranci z višjo izobrazbo bolj kritični 

pri oceni izboljšanja kakovosti zdravstvenih storitev. Hkrati so se tudi v preteklosti izkazali 

kot manj zadovoljni s storitvami javnega splošnega zdravnika (Macur, 2000). Farčnik pa 

poroča, da razlik v zadovoljstvu glede na stopnjo izobrazbe anketirancev ni našel (Farčnik in 

drugi, 2003). 

Naši rezultati nadalje kažejo, da znotraj zdravstvenih domov in tudi znotraj samoplačniških 

zobnih ordinacij ni statistično pomembnih razlik v zadovoljstvu med uporabniki 

zobozdravniških storitev z vidika stopnje izobrazbe. V koncesijskih zobozdravniških 
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ordinacijah smo ugotovili šibke, vendar statistično pomembne razlike med različno 

izobraženimi anketiranci. 

Bolj izobraženi uporabniki zobozdravniških storitev (s srednjo, višjo in visokošolsko 

izobrazbo) so bili statistično pomembno bolj zadovoljni s storitvami v zdravstvenih domovih 

kot pa pri zobozdravnikih koncesionarjih.  

Tudi z vidika kraja izvedene raziskave lahko poročamo o statistično pomembnih razlikah v 

oceni splošnega zadovoljstva; 

-med višje in visokošolsko izobraženimi anketiranci so bili v Ljubljani bolj zadovoljni tisti z 

visoko izobrazbo -med vsemi anketiranci z visokošolsko izobrazbo pa so bili uporabniki v 

Ljubljani bolj zadovoljni kot uporabniki v Kopru. 

Tretje raziskovalno vprašanje znotraj prve hipoteze, s katerim smo predvidevali, da so višje in 

visoko izobraženi anketiranci manj zadovoljni kot uporabniki z osnovno in srednješolsko 

izobrazbo, smo potrdili. 

 

Mesečni prihodki anketirancev: 

Da ekonomsko stanje pacientov vpliva na njihovo zadovoljstvo z zobozdravstveno oskrbo, je 

potrdila študija Golletza in sod.. Ugotovili so, da so z zobozdravstvom nasploh manj 

zadovoljni pacienti, ki imajo nižje osebne dohodke (Golletz in drugi 1995, str. 210-217). 

Manjše zadovoljstvo z zobozdravstvom so v raziskavi Stewarta in Spencerja izražali pacienti, 

ki so za zobozdravstvene storitve plačali več kot sto dolarjev oziroma tisti, ki niso imeli 

urejenega zdravstvenega zavarovanja (Stewart in Spencer, 2005). O podobnih rezultatih je v 

študiji o zdravstveni oskrbi revnih poročal tudi Curbow (Curbow 1986, str. 375-391). 

Za razliko od omenjenih študij pa rezultati naše raziskave na celotnem vzorcu niso pokazali 

statistično pomembnih povezav med višino mesečnih dohodkov, tipom izvajalca 

zobozdravniških storitev ter skupnim zadovoljstvom uporabnikov. Povezavo med višino 

mesečnih prihodkov in zadovoljstvom smo zaznali le v ordinacijah zobozdravnikov 

samoplačnikov. Pri njih so bili v splošnem tisti uporabniki, ki mesečno zaslužijo najmanj, tudi 

statistično značilno manj zadovoljni z zobozdravstvenimi storitvami kot druge skupine 

uporabnikov samoplačniških storitev. 

Analiza splošnega zadovoljstva anketirancev, razdeljenih po posameznih dohodkovnih 

skupinah, pa je pokazala statistično pomembne razlike tako glede tipa izvajalcev 

zobozdravniških storitev kot tudi glede kraja izvedene raziskave.  

Tako so bili anketiranci iz Ljubljane, ki zaslužijo od 1001 do 1500 EUR, bolj zadovoljni kot 

dohodkovno primerljiva skupina iz Kopra. Uporabniki zobozdravniških storitev iz Kopra in 
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Maribora, ki zaslužijo mesečno od 1501 do 2000 EUR, pa so bili bolj zadovoljni kot 

dohodkovno primerljiva skupina iz Ljubljane.  

Ker smo s četrtim raziskovalnim vprašanjem znotraj prve hipoteze iskali povezavo med 

zadovoljstvom z zobozdravstvenimi storitvami in višino mesečnih prihodkov, pri čemer smo 

predvidevali, da naj bi bili anketiranci z nižjimi mesečnimi prihodki na splošno manj 

zadovoljni, smo morali našo predpostavko zavrniti. 

 

Zakonski stan: 

Rezultati povezave med zakonskim stanom in zadovoljstvom anketirancev z zobozdravstvom 

so pokazali določene statistično pomembne razlike tako na ravni celotnega vzorca kakor tudi 

glede tipa izvajalca in kraja izvajanja zobozdravniških storitev. Posledično smo zadnjemu 

raziskovalnemu vprašanju, znotraj prve hipoteze, s katerim smo predvidevali, da obstajajo 

med zakonskimi kategorijami razlike v zadovoljstvu, morali pritrditi 

 

 

Ugotoviti vpliv stroškov na zadovoljstvo 

 

Pri testiranju druge hipoteze, smo preučevali vpliv stroškov zobozdravstvenih storitev na 

raven zadovoljstva pacientov z zobozdravstvom. Preverili smo povezavo med trditvami, ki 

označujejo stroške za zobozdravstveno terapijo ter skupno oceno zadovoljstva uporabnikov z 

zobozdravstvenimi storitvami. Z metodo korelacije smo med opisanimi faktorji, v povezavi s 

tipom izvajalca in krajem izvajanja zobozdravniških storitev ugotavljali vpliv na skupno 

zadovoljstvo uporabnikov zobozdravniških storitev.  

Doslej objavljenim študijam, ki so proučevale vpliv stroškov na zadovoljstvo uporabnikov je 

večinoma skupno dejstvo, da so z zobozdravstvom nasploh manj zadovoljni anketiranci, ki 

imajo nižje osebne dohodke. Golletz je pri anketirancih z najnižjimi mesečnimi prejemki 

ugotovil, da so z zobozdravstvom le ti precej manj zadovoljni v primerjavi z anketiranci iz 

višjih dohodkovnih skupin (Golletz in drugi, 1995). O enakih zaključkih piše tudi Curbow 

(Curbow 1986, str. 375-391). O manjšem zadovoljstvu pacientov z neurejenim zdravstvenim 

zavarovanjem in pacientov, ki so za zobozdravstvene storitve plačali več kot sto dolarjev 

pišeta Stewart in Spencer (Stewart in Spencer, 2005). 

Zagotovo tudi višina mesečnih dohodkov vpliva na izbiro tipa izvajalca zobozdravniških 

storitev. Ker si pacienti z najnižjimi dohodki ne morejo privoščiti dragih doplačil oz. 
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samoplačniških storitev so prisiljeni na izbor javnih ordinacij, ki delujejo v sklopu 

zdravstvenega doma. Zato smo v sklopu druge hipoteze analizirali ali so morda zaradi tega 

dejstva že v naprej manj zadovoljni in hkrati predpostavljali, da so lahko zato njihova 

pričakovanja precej nižja in posledično se pri njih razmerje med dobljeno in pričakovano 

storitvijo, ki naj bi bila v javnih ordinacijah nižja, prevesi v smer dobljene in s tem tudi 

večjega zadovoljstva.  

Pri proučevanju vplivov stroškov nas je nadalje zanimalo ali so anketiranci, ki za 

zobozdravniške storitve plačujejo pri zobozdravniku samoplačniku neposredno, zaradi višjih 

pričakovanj bolj zahtevni, so ob neizpolnitvi le teh razočarani in so posledično tudi manj 

zadovoljni. Zato smo podrobno analizirali zadovoljstvo uporabnikov vseh treh tipov 

izvajalcev zobozdravstvenih storitev in ugotovili, da je za paciente, ki obiskujejo zdravnike v 

zdravstvenih domovih višina stroškov za zdravljenje zelo pomembna in je povezana s 

skupnim zadovoljstvom z zobozdravstvom. Pri pacientih, ki obiskujejo samoplačniške 

zobozdravniške ordinacije sama višina stroškov, kot tudi trditev, da bi se zobozdravnik moral 

izogibati nepotrebnim stroškom zdravljenja, nista vplivali na njihovo skupno zadovoljstvo, 

velikega pomena pa je bila zanje vnaprejšnja seznanjenost s stroški, ki bodo šele nastali.  

O podobnih zaključkih pišejo v svojih študijah tudi Kress G. in Silversin J., Barnes in Mowatt 

ter Crocher, ki so neodvisno ugotovili, da je za paciente bistveno večjega pomena kot sam 

strošek za zdravljenje informacija o dejanskih stroških, ki jih lahko pričakujejo tekom 

zdravljenja (Kress in Silversin 1987, str. 454-457). Barnes in Mowatt sta nadalje ugotovila, da 

pacienti pogosto povezujejo ceno s kvaliteto. Hkrati pa sta kontradiktorno zaključila, da so 

pacienti, ki so menili, da so za zobozdravstveno storitev plačali preveč, bistveno manj 

zadovoljni z zobozdravnikom (Barnes in Mowatt 1986, str. 60-63). Crocher pa je v članku 

»Vrzel v predstavi« opisal precejšnje nezadovoljstvo pacientov zaradi nastalih razlik v ceni ob 

koncu zdravljenja glede na prvotno oceno stroškov (Crocher, 1991). 

Naša sklepna ugotovitev je, da so stroški za zobozdravniške storitve statistično pomembno 

povezani s skupnim zadovoljstvom uporabnikov zobozdravniških storitev. Statistično še 

močnejše pa je s splošnim zadovoljstvom anketirancev povezano zobozdravnikovo 

vnaprejšnje pojasnilo uporabnikom zobozdravniških storitev o stroških zdravljenja. S tem 

smo hipotezo, s katero smo predvidevali, da zadovoljstvo z zobozdravstvenimi storitvami ni 

povezano s stroški anketirancev za zobozdravstveno terapijo, zavrnili.  
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Ugotoviti vpliv statusa izvajalca zobozdravstvenih storitev na zadovoljstvo 

 

Tretjo hipotezo, ki pravi, da je zadovoljstvo z zobozdravstvenimi storitvami povezano s 

statusom izvajalcev zobozdravniških storitev (javno- v zdravstvenem domu, javno- s 

koncesijo, čisto samoplačništvo), smo potrjevali deskriptivno na podlagi indeksov 

zadovoljstva, ki so precej natančen odsev zadovoljstva pacientov s posameznimi razsežnostmi 

zobozdravniške storitve.  

S t testom pa smo primerjali razlike v zadovoljstvu pri vseh tipih izvajalcev zobozdravniških 

storitev. 

Ker smo želeli dobiti zanesljiv in natančen vpogled v posamezne trditve oz. v posamezne 

razsežnosti zobozdravniške storitve, katere smo primerjali med različnimi tipi izvajalcev smo 

uporabili statistično metodo analize variance, ki je potrdila rezultate, dobljene na podlagi 

indeksov zadovoljstva.  

 

Rezultati raziskave kažejo, da je zadovoljstvo uporabnikov močno povezano s statusom 

izvajalca zobozdravniških storitev. Ob tem so podrobne analize posameznih indeksov 

zadovoljstva pokazale, da so v raziskavo zajeti uporabniki zobozdravstvenih storitev ocenili 

zobozdravnike koncesionarje kot strokovno najbolj usposobljene in v popolnem nasprotju z 

našimi pričakovanji zobozdravnike samoplačnike kot strokovno najslabše podkovane. Po 

osebnostni plati so bili po mnenju uporabnikov zobozdravstvenih storitev najboljše ocenjeni 

zobozdravniki v zdravstvenih domovih in najslabše zobozdravniki koncesionarji. Tukaj gre za 

posledico osebnostnih in vedenjskih lastnosti posameznih izvajalcev, kar se je pokazalo z 

izrazito nizko vrednostjo DSI-B indeksa enega izmed koncesionarjev v primerjavi z ostalimi 

izvajalci, kar je posledično vodilo v daleč najslabši povprečni skupni rezultat za 

koncesionarje. 

Indeks DSI-C, ki je kazalec zobozdravniške organiziranosti je bil skladno z našimi 

pričakovanji najvišji pri zobozdravnikih samoplačnikih, a v nasprotju z njimi najnižji pri 

zobozdravnikih koncesionarjih. Razlog je enak kot pri indeksu DSI-B, kjer imamo izrazito 

odstopanje v ocenah uporabnikov pri enem izmed koncesionarjev 

Na osnovi celotnega indeksa zadovoljstva DSI (A+B+C), ki zajema vse opisane razsežnosti 

zobozdravniške storitve, smo ugotovili, da so bili v našo raziskavo zajeti uporabniki najbolj 

zadovoljni z oskrbo zobozdravnikov v zdravstvenih domovih, sledili so jim zobozdravniki 

samoplačniki, najmanj pa so bili uporabniki zadovoljni z oskrbo zobozdravnikov 
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koncesionarjev. Predvsem uvrstitev zobozdravnikov koncesionarjev na skrajni konec lestvice 

je v nasprotju z našimi prvotnimi pričakovanji.  

To dejstvo skušamo pojasniti skozi prizmo precej podpovprečnega rezultata enega izmed 

izvajalcev s koncesijo. Podrobna analiza rezultatov je namreč pokazala, da je omenjeni 

zobozdravnik prejel izmed vseh izvajalcev najnižje ocene (ki pa še zmeraj niso absolutno 

nizke in slabe, saj so bile pri vseh izvajalcih ocene izredno visoke). Ugotovili smo, da 

omenjene nekoliko nižje ocene ne izvirajo iz njegove strokovne neusposobljenosti, saj je bila 

le ta pri njem ocenjena precej visoko.  

Tudi pri analizi variance posameznih sklopov trditev, smo prišli do precej nepričakovanih 

rezultatov. Tako so bili pri trditvah sklopa A, največkrat najvišje ocenjeni zobozdravniki v 

zdravstvenih domovih, medtem ko so dobili zobozdravniki koncesionarji kar v petih primerih 

najnižjo oceno.  

Ob tem pa moramo ponovno poudariti, da gre v celoti za zelo visoke ocene pri vseh tipih 

izvajalcev zobozdravniških storitev in pri vseh treh sklopih vprašanj in da gre za sorazmerno 

nizka odstopanja, katera niso imela večje vloge in večjega pomena pri skupni oceni 

zadovoljstva uporabnikov. 

Rezultati analiza variance trditev iz sklopa B so pokazali, da so se zobozdravniki v 

zdravstvenih domovih odrezali najboljše kar v sedmih primerih: Zobozdravniki koncesionarji 

in zobozdravniki samoplačniki pa so bili s petimi oz. s štirimi trditvami ocenjeni slabše. Tudi 

v tem sklopu gre za absolutno visoke ocene vseh izvajalcev s sorazmerno nizkimi odstopanji. 

V sklopu trditev C o zobozdravniški organiziranosti so se skladno s pričakovanji kar pri 

desetih trditvah najvišje uvrstili zobozdravniki samoplačniki, medtem, ko so bili 

zobozdravniki koncesionarji in zobozdravniki v zdravstvenih domovih uvrščeni slabše. 

Ugotovitev, da so anketiranci statistično značilno najbolj zadovoljni z uporabo 

zobozdravniških storitev v zdravstvenih domovih, sledijo jim samoplačniške in koncesijske 

zobozdravniške ordinacije, med katerimi statistično značilnih razlik nismo našli, je v 

popolnem nasprotju z ugotovitvami nekaterih predhodnih raziskav (Černič-Istenič in Macur 

1999; Macur 2000; Farčnik 2003). 

Hkrati se je kot pomemben faktor v naši raziskavi izkazal tudi sam kraj raziskave. V Ljubljani 

so bili anketiranci statistično značilno najmanj zadovoljni, medtem ko je bilo zadovoljstvo 

anketirancev v Mariboru in Kopru približno enako in se statistično ni pomembno razlikovalo. 

Na osnovi analiziranega lahko do določene mere domnevamo, da se je kvaliteta 

zobozdravstvenih storitev in s tem zadovoljstvo uporabnikov v zadnjih desetih letih najbolj 

izboljšalo v javnem sektorju. Številni javni zavodi so očitno zamenjali staro in dotrajano 
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opremo, verjetno nabavljajo sodobnejše materiale, domnevamo pa tudi, da se je večina 

zobozdravnikov starejše generacije, ki je delala v zdravstvenih domovih, upokojila. Slednji so 

namreč večinoma uporabljali tradicionalne materiale in tehnike dela. Sodobno zobozdravstvo 

in še zlasti zobna protetika pa slonita na vse bolj izpopolnjenih tehnikah in materialih, med 

katerimi naj omenimo zgolj novejše porcelanske nadomestke in zobne vsadke. Zagotovo je 

mlajša generacija zobozdravnikov tista, ki se je za razliko od starejših v šolah o slednjih tudi 

učila, in jih posledično tudi uporablja pri svojem delu. Odgovori naših anketirancev kažejo, da 

so anketiranci to opazili in tudi nagradili z visokimi ocenami.  

Visok dvig zadovoljstva uporabnikov zobozdravstvenih storitev v zdravstvenih domovih 

skušamo pojasniti tudi z domnevo, da so zobozdravniki koncesionarji in zobozdravniki 

samoplačniki očitno nekoliko »zaspali«. Ordinacije izpred dvajsetih let so postale manj 

sodobne, hkrati pa se je verjetno tudi generacija zobozdravnikov, ki je pred dvajsetimi in več 

leti stopila na pot zasebništva, nekoliko utrudila in je manj dovzetna za nove trende, 

izboljšave in posodabljanja. Tako se je prvotni razkorak, med javnim in zasebnim sektorjem 

po dvajsetih letih od uvedbe privatizacije v zdravstvu, danes precej zmanjšal. 

 

Lastnosti zobozdravnika (-strokovnost, -osebnost in –organiziranost) na zadovoljstvo 

pacientov ter vpliv njegove komunikacije na razbremenitev strahu pacientov pred posegi 

Da je zadovoljstvo z zobozdravstvenimi storitvami povezano z zobozdravnikovo osebnostjo 

in njegovim načinom komunikacije s pacientom ter da je dobra komunikacija eden izmed 

ključnih elementov terapije-zaupanja, ki v veliki meri razbremeni pacienta strahu pred 

zobozdravniškimi posegi, smo dokazovali v četrti hipotezi. Po izračunanem indeksu 

zadovoljstva DSI-B, ki zrcali zobozdravnikovo osebnost, njegovo vedenje ter njegove 

človeške lastnosti, smo izvedli še korelacijsko analizo med odgovori sklopa B in odgovori o 

skupnem zadovoljstvu uporabnikov. 

Na osnovi tega smo ugotavljali, katera izmed opisanih lastnosti je za uporabnike 

zobozdravniških storitev še posebej pomembna in igra najpomembnejšo vlogo v odnosu med 

zobozdravnikom in pacientom. Odgovori, ki smo jih pridobili na podlagi tega dela ankete, 

kažejo, v kakšni luči uporabniki vidijo osebnost svojega zobozdravnika: kako se jim zna 

zobozdravnik približati, kako jih zna poslušati in jih razumeti. Na njihovi osnovi smo 

ugotavljali zobozdravnikovo samozavest, spoštljivost, prijaznost, umirjenost, sočutnost ali si 

vzame čas za paciente ali ima smisel za humor ali zna vzpostaviti zaupljiv odnos in ali je 

zaupanja vreden  
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Ker smo predpostavljali, da je komunikacija ključen element v terapiji, ki vodi v zaupanje, 

smo iskali povezavo med strahom pacientov pred zobozdravniškimi posegi in osebnostnimi 

lastnostmi zobozdravnika, ki se izražajo z uspešnim načinom komuniciranja s pacientom v 

smislu njegove razbremenitve strahu pred zobozdravniškimi posegi. Pri tem smo se oprli na 

trditve iz sklopa B, ki se neposredno nanašajo na komunikacijo zobozdravnika s pacienti in 

izjavami anketirancev, ki govorijo o izogibanju obiskom zobozdravnika in strahu pred 

zobozdravniškimi posegi.  

Na zadovoljstvo pacientov pa ne vplivajo zgolj osebnostne lastnosti zobozdravnika, temveč 

tudi njegove organizacijske in strokovne lastnosti. Vendar pa naši rezultati kažejo, da so 

slednje povezane z zadovoljstvom uporabnikov, v nekoliko manjši meri. 

Da bi lahko povsem natančno ugotovili, katera izmed lastnosti zobozdravnika (strokovnost, 

osebnost ali organiziranost) je za zadovoljstvo uporabnikov zobozdravniških storitev 

najpomembnejša, smo uporabili metodo multiple regresije. Z njo smo preverili vpliv 

neodvisnih spremenljivk: zobozdravniške strokovnosti, osebnosti in organiziranosti na 

odvisno spremenljivko- zadovoljstvo z zobozdravstveno oskrbo v zadnjih dvanajstih mesecih. 

 

Ugotovili smo, da je imela največji vpliv na zadovoljstvo anketirancev zajetih v našo 

raziskavo, zobozdravnikova osebnost, sledi ji zobozdravnikova strokovnost, zobozdravniška 

organiziranost pa se je izkazala kot najmanj pomembna. 

Poslušanje in razumevanje pacientov ter čas, ki jim ga zobozdravniki namenijo, je za paciente 

neprecenljive vrednosti. 

Različni avtorji v svojih raziskavah enotno ugotavljajo, da so za paciente največjega pomena 

predvsem medosebni odnosi oziroma interakcije med njimi in izvajalci zdravstvenih storitev 

in še zlasti ustrezna komunikacija z zdravnikom (Hall in drugi 1994, str. 1216-1231; Vidovič 

1998; Švab 1997; Macur 2000; Kersnik 2001; Fras in Pajntar 2002). Tako skladno z 

ugotovitvami naše raziskave zaključujejo, da je osebnostna plat zdravnikov in še zlasti 

njihova komunikacija s pacienti vitalnega pomena za kvaliteto zdravstvenih storitev. Ule 

(2003), Švab (1997), Premik (1984), Kersnik (1995), Latković (2002), Trček (1997) enotno 

povzemajo, da je zdravnik, ki zna s pacienti navezati ustrezen stik, s prijazno komunikacijo in 

kramljanjem ustvariti zaupljiv in sproščen odnos, pri svojem poklicnem delu tudi bolj 

uspešen. Macur (2000), meni, da samo kakovost zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev 

najbolj določa neposreden odnos med zdravnikom in uporabnikom zdravstvenih storitev. Da 

se z večjo skrbnostjo, odkritostjo, razumevanjem, sposobnostjo komuniciranja in prijaznostjo 
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izvajalcev posledično veča zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev, opisuje tudi 

Goričan (2009). 

V tej luči se je tudi v naši raziskavi pokazalo, da sama strokovna kakovost za uporabnike 

zdravstvenih storitev ni tako zelo pomembna, kar se sklada z ugotovitvami Winstedove 

(Winsted 2000, str. 401). Odločilna za presojo pacientov o kvalitetni oskrbi in zadovoljstvu je 

tudi po Luptonu predvsem kvaliteta komuniciranja med bolniki in zdravniki (Lupton v Ule 

2003, str. 129). Izsledki te in podobnih raziskav kažejo, da se pacienti bolj zanesejo na 

zdravnika, ki ima primeren način komuniciranja, kot pa samo na njegovo točnost in 

strokovnost informacij, ki jih prejmejo glede svojega zdravljenja (Buller in Buller, 1987). 

Zelo pogosto uporabniki zdravstvenih storitev enačijo dober in prijazen odnos zdravnika do 

njih, tudi z njegovo visoko strokovnostjo (Andrus in Buchheister 1985; Barnes 1985; Burke in 

Croucher 1995; Jung v Kersnik 2001). 

Pacienti, ki so bili s strani zdravnikov obravnavani s pozitivno medosebno komponento in 

človeško toplino, so v zanemarljivo majhnem odstotku nezadovoljni s skupno zdravstveno 

oskrbo (Arnbjerg in drugi 1992; Chakraborty in drugi 1993; Kersnik, 2001). 

 

Za razliko od teh ugotovitev pa je bilo v raziskavi o perspektivah slovenskih zobozdravnikov 

do leta 2010 ugotovljeno, da anketiranci na lestvici razvrstitve elementov zobozdravstvene 

oskrbe najvišje vrednotijo strokovno opravljeno zobozdravstveno storitev (Farčnik in drugi, 

2003).  

 

Strah pred zobozdravniškimi posegi: 

Izhajali smo iz ugotovljenega dejstva, da je dobra komunikacija eden izmed ključnih 

elementov terapije-zaupanja in predvidevali še korak dlje, da lahko dobra komunikacija med 

zobozdravnikom in pacientom le tega razbremeni strahu pred zobozdravniškimi posegi. Tako 

smo v sklopu naše četrte hipoteze iskali povezavo med strahom pacientov pred 

zobozdravniškimi posegi in tistimi osebnostnimi lastnostmi zobozdravnika, ki se izražajo z 

uspešnim načinom komuniciranja.  

Iz dobljenih rezultatov lahko povzamemo, da je zadovoljstvo z zobozdravstvenimi storitvami 

v določeni meri povezano z zobozdravnikovo osebnostjo in njegovim načinom komunikacije 

s pacienti. Ugotovili smo namreč, da ima zobozdravnikova osebnosti v različnih okoljih in pri 

različnih tipih izvajalcev različen pomen. Skupne značilnosti izvajalcev, ki jih uporabniki 

zobozdravniških storitev najbolj cenijo so: lastnost poslušanja anketirancev, čas, ki si ga 

vzamejo zanje, sočutnost in zaupljivost. 



 

 272 

Hkrati smo ugotovili, da na zadovoljstvo anketirancev poleg osebnostnih lastnosti vplivajo 

tudi organizacijske in strokovne lastnosti zobozdravnika, a v manjši meri.  

 

Tudi predpostavko, da je dobra komunikacija eden izmed ključnih elementov terapije-

zaupanja, ki v veliki meri razbremeni anketirance (vseobsegajočega) strahu pred 

zobozdravniškimi posegi, potrjujejo naši rezultati le deloma. Tako ugotavljamo, da je izčrpna, 

celovita in dobra zobozdravnikova razlaga pacientovih zobozdravstvenih problemov in 

terapevtskih možnosti za paciente potrebna in je pomembna, vendar pa je šibko povezana z 

razbremenitvijo strahu anketirancev pred zobozdravniškimi posegi in hkrati z manjšim 

izogibanjem anketirancev na naročene termine. 

 

Močnejšo povezavo med strahom pred posegi in zadovoljstvom stomatoloških pacientov so v 

dveh neodvisnih študijah našli Locker in drugi. (Locker in drugi, 1996). V raziskavi o 

negativnih izkušnjah z zobozdravstvom in posledicah le teh je bilo ugotovljeno, da so 

statistično značilno večje nezadovoljstvo z zobozdravnikom izražali pacienti, ki so imeli pred 

zobozdravnikom večjo bojazen za razliko od ne bojazljivih pacientov (Hakeberg in drugi 

1992; Weiner in Weinstein 1995; Locker in drugi 1996, str. 86-92). 

S tem smo četrti hipotezi, delno pritrdili oziroma smo jo sprejeli z omejitvijo. 

 

Vrste zobozdravstvenih težav in namenov za obisk zobozdravnika, -pogostosti obiskov 

zobozdravnika ter -strahu anketirancev pred posegi na zadovoljstvo 

 

Peto hipotezo, ki predvideva, da je zadovoljstvo z zobozdravstvenimi storitvami povezano z 

nameni in s težavami, zaradi katerih pacienti obiskujejo svojega zobozdravnika, smo 

preverjali z multivariantno analizo, v katero smo poleg osnovnih parametrov vključili še 

število oz. frekvenco obiskov pacientov in vrsto težav, zaradi katerih ti sploh poiščejo 

zobozdravniško pomoč. 

 

Pogostost obiskov 

Iz rezultatov o številu obiskov zobozdravnika je razvidno, da prihajajo na preglede največkrat 

pacienti, ki obiskujejo zobozdravnike samoplačnike, sledijo jim pacienti v zdravstvenih 

domovih, najmanj pogosti obiskovalci stomatoloških ordinacij pa so pacienti zobozdravnikov 

koncesionarjev. Pri tem se število obiskov pri zobozdravnikih samoplačnikih pomembno 
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razlikuje od števila obiskov pri zobozdravnikih v zdravstvenih domovih in pri zobozdravnikih 

koncesionarjih. To si razlagamo s krajšimi čakalnimi dobami pri zobozdravnikih 

samoplačnikih kot pri ostalih dveh tipih izvajalcev, predvsem zaradi dokazano najdaljših 

čakalnih dob v zdravstvenih domovih, kljub sorazmerno nizki glavarini oz. nizki številčni 

opredelitvi pacientov za posameznega zobozdravnika. Poleg tega so zobozdravniki 

samoplačniki zaradi večje finančne odvisnosti od pacientov tudi bolj motivirani in bolj 

prilagodljivi pacientom. Morda pa lahko vzrok iščemo tudi v dejstvu, da lahko zobozdravniki 

samoplačniki posvečajo več časa in več pozornosti že najmanjšim spremembam v oralnem 

zdravju svojih pacientov, tako v časovnem smislu kot tudi v finančni neodvisnosti oz. v 

nevezanosti na program zdravstvenih zavarovalnic. Vsekakor ne smemo prezreti dejstva, da 

zavarovalniško strogo določen letni program in letna dovoljena kvota realiziranih faktorjev, 

zobozdravnikom koncesionarjem in zobozdravnikom v zdravstvenih domovih narekujeta 

določen delovni ritem in onemogočata neomejeno letno število obiskov pacientov. 

Zelo izrazita je tudi statistično pomembna razlika v številu obiskov med Ljubljano (6 krat 

letno) in ostalima dvema, v raziskavo vključenima krajema (2,2 krat letno). Morda lahko 

razlike in razloge pripišemo večji osveščenosti in večji finančni zmogljivosti pacientov v 

prestolnici. 

Ugotovitev naše raziskave, da je zadovoljstvo pacientov z zobozdravstvom statistično 

pomembno povezano s številom obiskov, se sklada z ugotovitvijo Golletza, ki je ugotovil, da 

so z zobozdravstvom nasploh manj zadovoljni anketiranci, ki manj pogosto obiskujejo 

zobozdravniške ordinacije (Golletz in drugi 1995, str. 210-217). Pacienti, ki se pogosteje 

izogibajo obiskom zobozdravnika so manj zadovoljni z zobozdravstvom (Stewart in Spencer, 

2005). O podobnih rezultatih je poročal v študiji o zdravstveni oskrbi revnejših uporabnikov 

zobozdravstvenih storitev tudi Curbow (Curbow 1986, str. 375-391). 

V nasprotju z našimi ugotovitvami pa Lahti in sod., v svoji študiji niso našli razlik v 

zadovoljstvu med pacienti, ki obiskujejo zobozdravnika bolj pogosto od tistih, ki prihajajo v 

zobozdravniške ordinacije redkeje. (Lahti in drugi 1996, str. 240-244). Podobno tudi Kersnik 

(2001) ni našel povezave med zadovoljstvom pacientov in večjo številčnostjo obiskov 

zdravnika družinske medicine.  

Večje zadovoljstvo pacientov, ki pogosteje obiskujejo svojega zobozdravnika skušamo 

razložiti skozi koncept zvestobe, ki na osnovi ponavljajočih se obiskov in interakcij med 

njima, vedno večje vpletenosti in povezanosti, vodi v razvoj pozitivnih čustev v odnosu in do 

razvoja zvestobe.  
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Nameni in težave: 

Glede na vrsto in težo zobozdravstvenih problemov oz. glede namena za obisk zobozdravnika 

smo formirali tri skupine in v prvo uvrstili paciente, ki nimajo z zobmi večjih težav in hodijo 

k zobozdravniku na redne preglede, sanacijo zobnega kamna in konzervativno zdravljenje zob 

s plombiranjem. V drugo skupino smo uvrstili vse tiste paciente, ki obiskujejo zobozdravnika 

v primerih akutnih težav z zobmi zaradi težav z dlesnimi, ob nujnih problemih s protetičnimi 

nadomestki in zaradi obnove zob s protetičnimi postopki. V tretjo skupino pa smo uvrstili vse 

tiste paciente, za katere smo menili, da imajo največ zobozdravstvenih težav in so njihovi 

problemi tudi najkompleksnejši ter najzahtevnejši, saj hodijo k zobozdravniku zaradi več kot 

štirih, zgoraj opisanih težav.  

Ugotovili smo, da je zadovoljstvo pacientov statistično pomembno povezano z vrsto težav ter 

nameni, zaradi katerih ti poiščejo zobozdravniško pomoč. Pri tem so tisti z večjimi in 

zahtevnejšimi zobozdravstvenimi posegi, zaradi katerih prihajajo v ordinacijo, pogosteje tudi 

bolj zadovoljni v primerjavi z manj pogostimi obiskovalci zobozdravniških ordinacij, katerih 

težave z zobmi tudi niso tako velike in obsežne.  

Nasprotno pa zaključuje Golletz in Curbow ki navajata, da so z zobozdravstvom manj 

zadovoljni pacienti s slabšim stanjem zob in anketiranci, ki imajo nasploh slabše oralno 

zdravje (Curbow 1986, str. 375-391; Golletz in drugi 1995, str. 210-217). O nižjem 

zadovoljstvu pacientov, ki so iskali nujno zobozdravstveno pomoč oziroma so imeli akutne 

dentalne in orofacialne bolečine piše tudi Mussard (Mussard in drugi, 2008). 

 

Ker bi rezultati strokovno stomatološko bolj podrobno izdelanih zobozdravstvenih težav in 

namenov zaradi katerih pacienti obiskujejo zobozdravnika presegli okvir naše hipoteze, jih 

nismo uvrstili med ostale rezultat. Vsekakor pa gre za zanimive izsledke, vredne omembe in 

presoje in se jih zato v diskusiji vsaj obrobno dotikamo.  

Na redne zobozdravniške kontrole hodi približno polovica vseh anketirancev in kar dve 

tretjini anketiranih pacientov, ki so opredeljeni pri zobozdravnikih koncesionarjih. Pri slednjih 

predstavljajo številčno drugo največjo skupino anketiranci, ki potrebujejo pomoč 

zobozdravnika zaradi obnove zob s protetičnimi postopki, sledijo jim pacienti, ki potrebujejo 

obnovo zob s konzervativnim zdravljenjem, to je pretežno s plombiranjem in na koncu še 

skupina pacientov, ki potrebuje sanacijo zobnega kamna. Zaradi nujnih akutnih bolečin in 

akutnih težav s protetičnimi nadomestki obišče zobozdravnika koncesionarja zgolj 4,5% 

pacientov. Zaradi težav, ki bi jih pacienti imeli izključno z dlesnijo, ni obiskal zobozdravnikov 

koncesionarjev prav noben pacient.  
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Tudi zobozdravnike v zdravstvenih domovih obiskuje glavnina pacientov zaradi rednih 

kontrol. V praktično enakih odstotkih poiščejo pacienti njihovo pomoč v primerih akutnih 

bolečin, v primerih nujnih težav z zobnimi protetičnimi nadomestki, v primerih plombiranj in 

v primerih čiščenja zobnega kamna. Tudi pri zobozdravnikih v zdravstvenih domovih je bilo 

pacientov, ki bi poiskali njihovo pomoč izključno zaradi težav z dlesnijo, zelo malo.  

Pri zobozdravnikih samoplačnikih se je izkazalo, da približno ena polovica njihovih pacientov 

hodi na redne kontrole, kar pa v skupnem vzorcu predstavlja zgolj eno četrtino vseh 

pacientov. Najbolj presenetljiva je ugotovitev, da druga polovica samoplačniških pacientov 

poišče njihovo pomoč zgolj zaradi akutnih bolečin. V naši raziskavi predstavljajo ti kar dve 

tretjini vseh zajetih akutnih bolečinskih primerov. Sledijo pacienti, ki obiskujejo 

zobozdravnike zasebnike zaradi čiščenja zobnega kamna. V izvedeni raziskavi 

zobozdravnikov samoplačnikov ni obiskal prav noben pacient, ki bi potreboval zgolj obnovo 

zob s protetičnimi nadomestki ali pa bi potreboval pomoč zaradi težav z dlesnijo. Tako 

ugotavljamo, da pacienti praktično ne iščejo zobozdravniške pomoči zaradi težav z obešalnim 

aparatom zob. To povezujemo z dejstvom, da primerom vnetja dlesni in obzobnih tkiv 

posvečajo premalo pozornosti. Morda posvečajo premalo pozornosti temu problemu tudi 

zobozdravniki. Vsemu navkljub pa je delež pacientov, ki hodi na redno čiščenje zobnega 

kamna, ki je pomemben faktor preventive pred paradontalno boleznijo in izgubo zob, dokaj 

visok. Težave z dlesnijo in obzobnimi tkivi so večinoma neboleče, pacientom praktično do 

konca, ko se jim zobje razmajejo do te mere, da njihova utrditev ni več mogoča, ne 

povzročajo običajno večjih težav. Krvavitvi, ki je nujen sopotnik vnetja parodoncija pa 

pacienti ne pripisujejo večje teže.  

Pomemben podatek, dobljen v raziskavi, je tudi izjemno visok delež bolečinskih pacientov pri 

zobozdravnikih samoplačnikih. Vsekakor pa je dejstvo, da v naši študiji ni bil v 

samoplačniških zobozdravniških ordinacijah zajet noben anketiranec, ki bi potrebovali 

izključno, samo protetično zdravljenje, močno zaskrbljujoče. V tej luči se morda odraža tudi 

vsesplošna družbena kriza, ki smo ji priča. Tako ugotavljamo, da tudi finančno najbolj 

zmogljivi pacienti pri zobozdravnikih samoplačnikih vse težje prenašajo visoke stroške za 

protetično zdravljenje in obiskujejo svojega zobozdravnika predvsem v primerih akutnih 

bolečin, ko so njihove težave z zobmi že praktično neizmerne. Pravzaprav je ta podatek zelo 

resen, ker tudi v raziskavi zajeti pacienti pri zobozdravnikih v zdravstvenih domovih niso 

iskali njihove pomoči izključno zaradi obnove zob s protetiko. Pri njih je bil zgolj visok 

odstotek pacientov, ki so si dali popraviti ali obnoviti poškodovane oz. zlomljene, stare 

protetične nadomestke. To dejstvo nas še bolj utrjuje v domnevi močne gospodarske krize, ki 
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se žal že zelo intenzivno odraža tudi na samem zdravju ljudi. 

Ker smo v naš vprašalnik vključili tudi vprašanje o nadomestitvi izgubljenih oz. manjkajočih 

zob z zobnimi vsadki, ki sicer niso bili vključeni v nobeno izmed hipotez, vendarle omenjamo 

v diskusiji tudi nekaj, v zvezi z njimi povezanih dejstev. 

Presenečeni smo nad rezultatom, iz katerega je razvidno, da so deleži pacientov, ki imajo 

zobnoprotetične vsadke, približno enaki v javnih, kot tudi v samoplačniških ordinacijah z 

izjemo samoplačniške ordinacije v Ljubljani, kjer je bil delež pacientov z zobnimi implantati 

nekoliko večji. Implantati namreč predstavljajo najzahtevnejši način zobnoprotetične terapije, 

za katero je potrebno združiti več komponent, med katerimi v prvi vrsti omenjamo vrhunsko 

znanje, tehnologijo, instrumente in material. Presenečeni, a zadovoljni ugotavljamo, da danes 

vse to Slovenija že ima (vsaj v večjih mestih) in kot kažejo rezultati, tudi uspešno nudi svojim 

uporabnikom tako v javnem zdravstvu, z zobnimi ordinacijami v zdravstvenih domovih, (ki 

so sicer večinoma finančno močno podhranjene), kot tudi s koncesijskimi in nazadnje tudi s 

samoplačniškimi zobozdravniškimi ordinacijami. 

V Ljubljani je bilo v splošnem vstavljenih največ zobnih vsadkov, ne glede na tip ordinacije, 

kar lahko razlagamo z največjo kupno močjo pacientov v Ljubljani. 

Opazili smo tudi, da je bilo v vseh mestih naše raziskave zadovoljstvo pacientov, ki 

obiskujejo zobozdravnike samoplačnike, statistično pomembno povezano s to najdražjo vrsto 

protetične rehabilitacije, ki so jo le ti imeli. Pri pacientih v zdravstvenih domovih in pri 

zobozdravnikih koncesionarjih, pa te povezanosti nismo našli. 

Glede na izobrazbo največji delež zobnoprotetičnih vsadkov prevladuje pri srednješolsko 

izobraženih anketirancih. To skušamo pojasniti bodisi z največjo potrebo po nadomestitvi 

izgubljenih zob pri slednjih bodisi da gre za populacijo, ki najbolj sledi priporočilom 

zobozdravnikov in si celo glede na slabši materialni status nadomesti manjkajoče zobovje z 

najnaprednejšo zobnoprotetično rehabilitacijo. Opažamo namreč, da so pogosto ravno višje in 

visokošolsko izobraženi dokaj skeptični in dvomijo v sorazmerno nove načine in postopke 

zdravljenja in se jim enostavno ne podvržejo.  

V zvezi z implantati pa nikakor ne moremo mimo dejstva, da je veliko število anketirancev na 

vprašanje 'Ali imate zobne vsadke-implantate?', odgovorilo z 'ne vem'. To nas je močno 

presenetilo, saj sodijo implantati med finančno in časovno najzahtevnejše stomatološke 

postopke, ki se jih dotični po naši oceni vsekakor »mora« spomniti.  

Tako predvidevamo, da veliko pacientov še vedno ne ve, kaj dejansko so zobni vsadki oz. jih 

zamenjuje s koreninskimi zatički z nazidki, ki pa sodijo med tradicionalne obnove zob. Ker 

slednje zdravstvena zavarovalnica uporabnikom priznava v sklopu določenih indikacij že 
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vrsto let, jim stroški zanje ne predstavljajo nikakršnega finančnega bremena, postopek 

izdelave pa je sorazmerno nezahteven in časovno kratek.  

 

Nadalje nas je zanimalo kakšen je vpliv strahu anketirancev pred zobozdravniškimi posegi na 

izogibanje obiskov zobozdravniških ordinacij in kakšna je povezanost med vrsto 

zobozdravstvenih težav in nameni zaradi katerih pacienti obiščejo zobozdravnika ter strahom 

pred posegi.  

Izdelali smo model in z metodo multivariantne analize, v katero smo vključili frekvenco 

obiskov pacientov, vrsto težav, zaradi katerih ti sploh poiščejo zobozdravniško pomoč ter 

trditvi, ki govorita o izogibanju obiskom zobozdravnika zaradi strahu pred bolečino in o 

samem strahu pred bolečim srečanjem z zobozdravnikom. S tem smo preverili, kakšen pomen 

lahko pripišemo strahu in bojazni pred zobozdravniškimi posegi, analizirali njun vpliv na 

samo pogostost obiskov zobozdravnika in na oceno skupnega zadovoljstva z 

zobozdravstvenimi storitvami v zadnjem letu.  

Ugotovili smo, da je zadovoljstvo anketirancev pomembno povezano s pogostostjo njihovih 

obiskov in z vrsto težav ter namenov zaradi katerih le ti poiščejo zobozdravniško pomoč kot 

tudi s strahom pred zobozdravniškimi posegi. Manjše število obiskov zobozdravnika in strah 

pred posegi namreč pomembno zmanjšujeta zadovoljstvo z zobozdravstvom nasploh.  

Kot pa smo že omenili je zadovoljstvo anketirancev hkrati tudi pomembno odvisno od vrste 

njihovih zobozdravstvenih težav in namenov, zaradi katerih ti sploh poiščejo pomoč 

zobozdravnika. Pri tem so tisti z večjimi in zahtevnejšimi zobozdravstvenimi posegi, zaradi 

katerih prihajajo v ordinacijo, pogosteje tudi bolj zadovoljni v primerjavi z manj pogostimi 

obiskovalci zobozdravniških ordinacij, katerih težave z zobmi tudi niso tako velike in 

obsežne. Hkrati smo ugotovili, da na zadovoljstvo pacientov vplivata tudi njihov strah pred 

zobozdravnikom oz. izogibanje obiskom zobozdravniških ordinacij. Oboje namreč 

pomembno zmanjšuje zadovoljstvo z zobozdravstvom nasploh. Na osnovi opisanih rezultatov 

smo peto hipotezo, s katero smo predvidevali, da je zadovoljstvo z zobozdravstvenimi 

storitvami povezano z nameni in težavami, zaradi katerih anketiranci obiskujejo svojega 

zobozdravnika ter da vplivata na zadovoljstvo poleg vrste zobozdravstvenih težav tudi 

pogostost obiskov in strah pred zobozdravniškimi posegi sprejeli. 

 

Hkrati smo s tem izpolnili tretjo zastavljeno nalogo ugotoviti vpliv: 

-lastnosti pacientov (spol, starost, izobrazba, mesečni prihodki in zakonski stan) -stroškov za 



 

 278 

terapijo, -statusa izvajalca zobozdravstvenih storitev, -lastnosti zobozdravnika (-strokovnost, -

osebnost in –organiziranost) -vrste zobozdravstvenih težav in namenov za obisk 

zobozdravnika, -pogostosti obiskov zobozdravnika ter -strahu anketirancev pred posegi na 

zadovoljstvo 

 

4. Primerjava faktorjev zadovoljstva stomatoloških pacientov v Sloveniji z drugimi okolji: 

Analiza rezultatov naše raziskave je pokazala nekatere podobnosti in tudi nekatera odstopanja 

od rezultatov študij opravljenih v drugih državah in v drugih okoljih. Raziskovalca Newsom 

in Wright (1999) sta podrobno analizirala 46 študij opravljenih z vprašalnikom DSQ o 

zadovoljstvu pacientov v zobozdravstvu in praktično pri vseh ugotovila visoko stopnjo 

skupnega zadovoljstva, pri čemer so s pacientovimi zaznavami zadovoljstva najbolj povezani: 

strokovno oziroma tehnično znanje zobozdravnika, medosebni odnosi, udobje, stroški in 

oprema. Tudi Davies in Ware (1981) sta ugotovila precej visoko raven skupnega zadovoljstva 

v njuno raziskavo zajetih anketirancev, ob tem pa so bili za uporabnike zobozdravniških 

storitev v Združenih državah Amerike najpomembnejši faktorji povezani z zadovoljstvom: 

dostopnost, razpoložljivost in udobje, stroški, obvladovanje bolečine in strokovnost 

zobozdravnika. Golletz je s sodelavci (1995) analiziral zadovoljstvo pacientov z nižjimi 

mesečnimi prihodki iz enakega okolja in ugotovil, zelo podobne rezultate kot Davies in Ware. 

Hkrati pa ugotovil, da tip zdravstvenega zavarovanja pomembno vpliva na dostop do 

zobozdravnika in na možnost uporabe sredstev za preprečevanje in obvladovanje bolečine. 

Murray in Kaplin (1981) sta našla v študiji narejeni z DSQ vprašalnikom v štirinajstih 

zasebnih ordinacijah v Združenih državah Amerike šest faktorjev zadovoljstva, ki si sledijo po 

pomembnosti: celostni pristop do pacienta, prijaznost osebja, zobozdravniška organiziranost, 

udobje, obvladovanje bolečine in odnos med zobozdravnikom in pacientom (osebna 

komponenta zobozdravnika). Stroški niso imeli v tej raziskavi ključne vloge. 

Kress in Silversin (1987) sta ob visokem splošnem zadovoljstvu našla sedem kategorij, ki 

vplivajo na zadovoljstvo: oprema, prijaznost osebja, točnost naročanja, strokovnost in 

tehnična spretnost, stroški, zobozdravnikova osebnost in komunikacija. Tudi ta študija je bila 

narejena v ZDA. 

V študiji narejeni na Norveškem, so bili pri populaciji triindvajsetletnikov z zadovoljstvom 

tesno povezani zaupanje zobozdravniku, nizek strah pred zobozdravnikom, stalnost 

zobozdravnika ter brezbolečinsko delo (Skaret in drugi, 2004). Raziskava zadovoljstva z 

zobozdravstvom je med adolescenti v Ugandi pokazala enake faktorje zadovoljstva, kot so jih 
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opisali norveški raziskovalci (Okullo in drugi, 2004).  

Sur in sodelavci so v študiji o zadovoljstvu stomatoloških pacientov v Turčiji (2004) uporabili 

vprašalnike o zadovoljstvu, ki so vsebovali večino vprašanj povzetih po DSQ vprašalniku. 

Ugotovili so, da na zadovoljstvo njihovih anketirancev pomembno vpliva vrsta zdravstvenega 

zavarovanja. V omenjeni raziskavi so bili pacienti najbolj zadovoljni z varovanjem zasebnosti 

in najmanj s časom čakanja na poseg. 

V združenih arabskih emiratih je Hashim (2005) z uporabo DSQ vprašalnika ugotavljal 

zadovoljstvo pacientov Ajmanske univerzitetne klinike. Večina vprašanih je bila sicer z 

nudeno oskrbo zadovoljna, vendar pa so anketiranci menili, da bi bila lahko razlaga 

postopkov zdravljenja boljša, večja pozornost bi morala biti namenjena zobozdravstveni 

terapiji, hkrati pa so bili v več kot polovici primerov nezadovoljni z lokacijo zobozdravstvene 

ustanove. 

V naši raziskavi so anketiranci najvišje vrednotili zobozdravnikovo strokovnost, cenili so čas, 

ki si ga zobozdravnik vzame zanje in za razlago postopkov zdravljenja, velikega pomena je 

zanje brezbolečinsko delo in prijetna atmosfera. Precej nezadovoljni pa so bili pacienti z 

dostopnostjo do zobozdravnika izven delovnega časa in med vikendi ter z njegovo 

seznanjenostjo z zadnjimi kliničnimi dosežki. Čakanje v čakalnici in stroški za 

zobozdravstveno terapijo niso bili nepomembni, niso pa imeli ključne vloge pri zadovoljstvu 

naših anketirancev. 

Tako lahko na osnovi naših rezultatov in primerjavo le teh z izsledki mednarodnih študij 

ugotovimo, da so faktorji, ki imajo pomembno vlogo in s tem pomemben vpliv na 

zadovoljstvo precej podobni.  

Zobozdravnikova strokovnost, njegove veščine in znanje sodijo v vseh okoljih med 

pomembnejše faktorje zadovoljstva pacientov in vzpostavljajo nujno potrebno zaupanje v 

odnosu med zobozdravnikom in pacientom. Podrobnejša analiza rezultatov zobozdravnikove 

strokovnosti je pokazala, da so anketiranci v naši raziskavi zelo visoko vrednotili znanje 

zobozdravnika, njegovo medicinsko – tehnično sposobnost in njegovo zmožnost, da odkrije 

vzrok njihovih težav, jim pomaga in jih odreši bolečin. Iz visokih ocen, ki so jih anketiranci 

namenili zobozdravnikovi strokovnosti lahko sklepamo, da je nivo pouka študentov dentalne 

medicine v Sloveniji dober in bodočim zobozdravnikom nudi v strokovnem smislu dovolj 

dobro stomatološko tehnično znanje. 

Poslušanje in zlasti čas, ki si ga zobozdravnik vzame za pacienta je za večino pacientov 

temeljnega pomena za zadovoljstvo. Nekoliko presenečeni ugotavljamo, da v Sloveniji tudi 

zobozdravniki v javnem zdravstvu, v zdravstvenih domovih in zobozdravniki koncesionarji 
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namenjajo pacientom dovolj časa in se jim polno posvečajo kljub skopo odmerjenemu času, 

ki jim ga narekujeta glavarinski sistem dela in strogo izpolnjevanje delovnega normativa s 

številom realiziranih faktorjev. Za samoplačniške ordinacije, kjer ni ne časovnih omejitev, kot 

tudi ne normativov s strani zdravstvenih zavarovalnic, pa je ta kategorija dela in polno 

posvečanje pacientom razumljiva že sama po sebi.  

Vsekakor ugotavljamo, da gre za pomemben faktor zadovoljstva, ki igra pomembno vlogo v 

različnih okoljih in tudi v različnih sistemih zdravstvenega varstva. 

Tudi strah pred zobozdravnikom oziroma pred bolečimi zobozdravstvenimi posegi ima 

pomemben vpliv na zadovoljstvo stomatoloških pacientov prav v vseh okoljih.  

V nekaterih sistemih zdravstveno varstvo ne omogoča pacientom uporabe brezbolečinskih 

sredstev (Golettz 1995; Sur 2004) in s tem avtomatsko pripomore k večjemu nezadovoljstvu 

pacientov v zobozdravstvu. V Sloveniji sodi uporaba anestetikov za lajšanje bolečin v 

zobozdravstvu med osnovne pravice pacientov iz naslova zdravstvenega zavarovanja (POZZ-

zzzs) kar se sklada tudi z vsemi stomatološkimi, doktrinarnimi načeli (smernice za delo SZD). 

Tako tudi rezultati naše raziskave kažejo, da je brezbolečinsko delo danes nuja, ki pomembno 

opredeljuje zadovoljstvo pacientov z zobozdravstvom. 

Veliko nezadovoljstvo, so za razliko od anketirancev v drugih okoljih, anketiranci v naši 

raziskavi izražali z dostopnostjo do zobozdravnika izven delovnega časa in med vikendi. 

Velika večina zobozdravnikov samoplačnikov, kot tudi zobozdravnikov koncesionarjev v 

Sloveniji ni vključena v sistem zagotavljanja dežurne zobozdravstvene službe. Zdravstveni 

domovi, bi morali kot nosilci osnovne zobozdravstvene dejavnosti organizirati mrežo za 

zagotavljanje dežurstev, v katero bi bilo potrebno vključiti prav vse nosilce zobozdravstvene 

dejavnosti. Vsemu navkljub pa ta sistem dela ne funkcionira. Vsaj za prestolnico lahko z 

gotovostjo trdimo, da s strani zdravstvenega doma Ljubljana ni pravega interesa in tudi ne 

volje za skupno sodelovanje z zobozdravniki zasebniki in z zobozdravniki koncesionarji. Tako 

oboji rešujejo problem zagotavljanja dežurne službe zelo neenotno, v dogovorih s kolegi 

zobozdravniki oziroma enostavno prepuščajo svoje paciente zdravstvenim domovom, ki 

nujno zobozdravstveno službi organizirajo zgolj z zobozdravniki iz zdravstvenih domov. Kot 

je razvidno iz rezultatov naše raziskave pa je to kategorija, ki jo pacienti močno pogrešajo in 

jo hkrati zobozdravnikom tudi zamerijo, kar se kaže s slabšimi ocenami in z nezadovoljstvom. 

O podobnih zaključkih piše tudi Kersnik (2001), ko navaja, da postavljajo tudi pacienti 

zdravnikov družinske medicine dosegljivost zdravnikov zelo visoko na lestvici pričakovanj 

(Jung v Kersnik 2001; Kersnik 2001; Wensing v Kersnik 2001). 

Nizke ocene, ki so jih pacienti dodelili zobozdravnikom glede seznanjenosti z zadnjimi 
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kliničnimi dosežki nakazujejo, da bi bilo potrebno nekaj storiti tudi v tej smeri. Zagotovo 

doba internetnih povezav omogoča uporabnikom spoznanja o najsodobnejših možnostih 

zdravljenja. Pravzaprav imajo pacienti možnost v hipu pridobiti informacije o zadnjih 

tehnoloških dosežkih, katerim pa morda zobozdravniki sledijo premalo, oziroma jih premalo 

aktivno vključujejo v svoje delo. Morda bi bilo potrebno nova stomatološka spoznanja tudi 

aktivneje vključevati v pouk bodočih zobozdravnikov in jim nove tehnike in pristope 

približati ne le teoretično temveč tudi  praktično v sklopu kliničnih smernic. Zagotovo pa je 

tukaj že problem financiranja tako s strani izvajalcev pouka, ponudnikov zobozdravniških 

storitev, kot tudi samih uporabnikov zobozdravniških storitev. 

Ocene časa čakanja v čakalnici na poseg kažejo, da pacienti razumejo, da je točno naročanje 

na uro v zobozdravstvu težavno. V ordinacije namreč prihajajo pacienti z najrazličnejšo 

oralno patologijo, čas obravnave pacientov je posledično različno dolg, možne komplikacije 

pa so nepredvidljive. Vsemu navkljub pa se z daljšim časom čakanja v čakalnici 

nezadovoljstvo pacientov povečuje (Yarnold v Kersnik 2001; Stewart in Spencer 2005). Zato 

je potrebno razmišljati tudi o tej komponenti zadovoljstva in naročanje pacientov načrtovati 

ter organizirati tudi skozi prizmo spoštovanja pacientovega čakalnega časa. 

Rezultati analize naše raziskave, kot tudi že omenjenih tujih raziskav (Davies in Ware 1981; 

Kress in Silversin 1987; Golletz 1995) kažejo, da so stroški in doplačila za zobozdravstvene 

storitve že daljši čas pomemben faktor, ki vpliva na zadovoljstvo uporabnikov 

zobozdravniških storitev. Zagotovo pa postaja vloga stroškov za zobozdravstvo v zadnjem 

času vse pomembnejša, saj smo priča veliki, svetovni, gospodarski krizi, ki se kaže ne le s 

propadanjem malih in srednje velikih podjetij, ampak tudi s propadanjem velikih 

gospodarskih družb in korporacij. Brezposelnost je iz dneva v dan večja, ljudje se vse bolj 

soočajo s pomanjkanjem celo osnovnih življenjskih dobrin in v skrbi za golo preživetje mnogi 

zanemarjajo skrb za lastno zdravje. Žal zobozdravniki v dani situaciji opažamo, da je oralno 

zdravje ob tem popolnoma drugotnega pomena. Ker se posledično tudi zdravstvene 

zavarovalnice soočajo z manj sredstvi, se obseg pravic iz naslova osnovnega in dodatnega 

zdravstvenega zavarovanja krči, stroški zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev pa postajajo 

tako vedno večje breme za paciente. Uporabniki zobozdravstvenih storitev postajajo plačilno 

manj sposobni in prihajajo k zobozdravnikom v večji meri zgolj na osnovne in nujne 

zobozdravstvene posege. Dražji protetični postopki se opuščajo oziroma se prestavljajo v 

neko nedoločljivo prihodnost, uporabljani materiali postajajo vedno bolj tradicionalni, s tem 

povezano dejansko zadovoljstvo uporabnikov pa vedno manjše.  
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Če so bila v preteklosti glavna merila za kakovostno zobozdravstveno oskrbo predvsem 

klinično znanje zobozdravnika in dobra tehnična oskrba pacientov, če so kasneje stopili v 

ospredje predvsem faktorji za zadovoljevanje pacientov v smislu izražanja velike pozornosti 

pacientom, skrb za njihovo udobje, za opremo ordinacij in še zlasti dobra komunikacija s 

pacienti, lahko danes ugotovimo, da je potrebno za zadovoljstvo pacientov izpolnjevati vse 

naštete elemente skupaj. Ne nepomemben faktor, ki pa je pogosto spregledan a je zelo 

pomembno vpet tako že v sam sistem zdravstvenega varstva, kot tudi v način financiranja 

zdravstvene dejavnosti, pa je zagotovo tudi sama blaginja družbe. 

S tem smo izpolnili četrto nalogo primerjave faktorjev zadovoljstva v našo raziskavo zajetih 

stomatoloških pacientov z anketiranci iz drugih okolij. 

 

5. Z metodo multiple regresije ugotoviti kateri izmed proučevanih faktorjev imajo največji 

vpliv na zadovoljstvo stomatoloških pacientov 

Da bi dobili čim bolj natančno sliko in kar najbolj celosten pogled vplivov na zadovoljstvo 

uporabnikov v zobozdravstvu, smo izvedli metodo multiple regresije z vsemi faktorji, ki so se 

tako v literaturi kot v predhodnih fazah našega preučevanja izkazali kot pomembni. Tako smo 

ugotovili, da ima močan pozitiven vpliv na zadovoljstvo uporabnikov v zobozdravstvu 

zobozdravnikova strokovnost, ki so jo anketiranci najizraziteje prepoznali v trditvah 

'Zobozdravnik je natančno vedel, kaj mora storiti' in v trditvi 'Zobozdravnik je omilil moje 

bolečine'. 

Osebnostne lastnosti zobozdravnika, ki so najmočneje pozitivno povezane z zadovoljstvom 

uporabnikov, so bile zajete v trditvah: 'Zobozdravnik je bil sočuten', 'Zobozdravnik si je vzel 

čas za premislek o moji težavi' in 'Zobozdravnik je v celoti odgovoril na vsa moja vprašanja'.  

Izmed vseh organizacijskih lastnosti, ki najbolj vplivajo na zadovoljstvo pa so anketiranci 

izbrali trditev 'V ordinaciji vlada prijetno vzdušje'.  

Med bolj izrazitimi, negativnimi vplivi na zadovoljstvo anketirancev so se izkazali dejavniki, 

ko zobozdravniki svojim pacientom niso na voljo tudi izven delovnega časa in med vikendi 

ter seznanjenost zobozdravnikov z zadnjimi kliničnimi dosežki. Negativno je na zadovoljstvo 

anketirancev z zobozdravstvom vplivala tudi stopnja njihove izobrazbe.  

 

Zadovoljstvo= 0,848 + 0,316 x A1- 0,057 x A3 + 0,072 x A4+0,104 x B1 + 0,173 x B6 + 

0,191 X B8 + 0,076 x C7 + 0,014 x C9 - 0,058 x izobrazba  
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Tako smo s pomočjo metode multiple regresije dobili multivariantni model, ki pojasnjuje 

najpomembnejše faktorje zadovoljstva anketirancev zajetih v našo raziskavo. Le ta se v veliki 

meri sklada z ugotovitvami tujih avtorjev. Na osnovi dobljenega je mogoče sklepati katerim 

vidikom zobozdravstvene oskrbe se je potrebno posvečati še z večjo mero pazljivosti in jim 

namenjati posebno pozornost. Hkrati nam omogoča poiskati načine za odpravo določenih 

pomanjkljivosti v oskrbi, ki pomembno vplivajo in znižujejo zadovoljstvo stomatoloških 

pacientov. 

S tem je bila izpolnjena še naša peta naloga ugotoviti s pomočjo metode multiple regresije 

kateri izmed proučevanih faktorjev imajo največji vpliv na zadovoljstvo stomatoloških 

pacientov. 

 

V zaključek naj strnemo, da smo navkljub zelo natančno pripravljenim vprašalnikom z njimi 

dobili le delni vpogled v trenutno stanje na področju zobozdravstva, ki izhaja iz vidika 

zadovoljstva uporabnikov in je na nek način tudi merilo kakovosti zobozdravstvenega 

sistema. Menimo, da dobljeni rezultati lahko do določene mere služijo za oceno stanja 

zobozdravstvene dejavnosti približno dvajset let po uvedbi privatizacije v zdravstvu, 

pripomorejo k določenim izboljšavam pri načrtovanju sistema zobozdravstvenega varstva in 

doprinesejo ustrezne spremembe v izobraževanju in organizaciji dela. Hkrati pa odpirajo vrsto 

novih vprašanj in področij, na katerih bi bilo temo, ki zagotovo ni izčrpana, saj omogoča nove 

vidike, načine in pristope raziskovanja, mogoče tudi nadgraditi. 
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Vljudno vas naprošamo, da si vzamete nekaj minut za izpolnitev vprašalnikov, ki smo jih 

pripravili z namenom ugotoviti stopnjo vašega zadovoljstva z našimi zobozdravstvenimi 

storitvami. Izpolnjevanje vprašalnikov je anonimno. Rezultati anket bodo v sklopu 

podiplomskega izobraževanja analizirani in bodo služili kot osnova za pripravo predlogov in 

izboljšav na vseh tistih specifičnih področjih, ki se bodo pokazala kot pomanjkljiva oziroma 

neustrezna. Vse tisto kar pa se bo izkazalo, da vas v sklopu naših zobozdravstvenih uslug 

osrečuje, bomo negovali z veliko pozornostjo tudi vnaprej. Že vnaprej se vam za vaše 

sodelovanje v anketi prijazno zahvaljujemo. 

 

A 

VPRAŠANJA, KI SE 

NANAŠAJO NA 

ZOBOZDRAVNIKOVO 

STROKOVNOST: 

Z oceno od 1 do 10 označite v ustrezno okence s križcem, kako 

močno se strinjate z vsako od navedenih trditev, pri čemer 

vrednost „1“ pomeni, da se zelo nestrinjate in vrednost „10“, da 

se zelo strinjate 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1)-zobozdravnik je 

natančno vedel, kaj mora 

storiti  

          

           

2)-zobozdravnik se mi je 

polno posvetil in si je vzel 

dovolj časa zame 

          

           

3)-zobozdravnik je bil 

seznanjen z zadnjimi 

kliničnimi in tehnološkimi 

dosežki 

          

           

4)-zobozdravnik je omilil 

moje bolečine 

          



 

 

           

5)-zobozdravnik je delal 

natančno in je sproti 

preverjal svoje delo 

          

           

6)-zobozdravnik mi je 

odkril vzrok težav in mi je 

pomagal 

          

           

7)-zobozdravnik je bil 

nežen 

          

           

8)-zobozdravnik je  

ugotovil vzrok mojih 

težav in mi jih odpravil 

          

 



 

 

B 

VPRAŠANJA, KI SE 

NANAŠAJO NA 

ZOBOZDRAVNIKOVO 

OSEBNOST: 

Z oceno od 1 do 10 označite v ustrezno okence s križcem, kako 

močno se strinjate z vsako od navedenih trditev, pri čemer 

vrednost „1“ pomeni, da se zelo nestrinjate in vrednost „10“, da 

se zelo strinjate 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1)-zobozdravnik je v 

celoti odgovoril na vsa 

moja vprašanja 

          

           

2)-zobozdravnik je bil 

samozavesten 

          

           

3)-zobozdravnik je bil 

spoštljiv 

          

           

4)-zobozdravnik me je 

poslušal in je razumel vse 

moje težave 

          

           

5)-zobozdravnik mi je  

natančno razložil za 

kakšen zobozdravstveni 

problem gre pri meniin 

kakšne so možnosti za 

zdravljenje 

          

           

6)-zobozdravnik si je vzel 

čas za premislek o moji 

          



 

 

težavi 

           

-zobozdravnik je bil 

umirjen 

          

           

7)-zobozdravnik je bil 

prijazen 

          

           

8)-zobozdravnik je bil 

sočuten  

          

           

9)-zobozdravnik je imel 

smisel za humor 

          

           

10)-zobozdravnik je 

vzpostavil zaupljiv odnos 

          

           

 



 

 

C 

VPRAŠANJA, KI SE 

NANAŠAJO NA 

ZOBOZDRAVNIŠKO 

ORGANIZIRANOST: 

Z oceno od 1 do 10 označite v ustrezno okence s križcem, kako 

močno se strinjate z vsako od navedenih trditev, pri čemer 

vrednost „1“ pomeni, da se zelo nestrinjate in vrednost „10“, da 

se zelo strinjate 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1)-počutil sem se varnega, 

saj je osebje uporabljalo 

zaščitne rokavice in maske 

          

           

2)-ordinacija je moderno 

opremljena 

          

           

3)-o teminu se z 

zobozdravnikom lahko 

dogovorim 

          

           

4)-zobozdravnik se je 

držal ure naročenega 

termina 

          

           

5)-zobozdravnik se je 

izognil nepotrebnim 

stroškom zdravljenja 

          

           

6)- čakalna doba za obisk 

pri zobozdravniku je 

ustrezna 

          

           



 

 

7)-v ordinaciji vlada 

prijetno vzdušje  

          

           

8)-asistentke so ustrežljive 

in prijazne 

          

           

9)- zobozdravnik mi je na 

voljo tudi izven delovnega 

časa in med vikendi 

          

           

10)-čakalnica je udobna           

           

11)-s parkiranjem ni težav           

           

12)-klican oz. naročen  

sem na kontrolne preglede 

          

           

13)-Na koncu vas še 

prosimo, da nam zaupate 

vašo splošno oceno 

zadovoljstva z 

zobozdravstvenimi 

storitvami, v zadnjih 12-

tih mesecih 
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Tabela 2.1: Struktura uporabnikov zobozdravniških storitev po spolu in tipu ordinacije, ločeno 

po kraju izvedene raziskave 

Mesto Ordinacija Frekvenca Odstotek 

Kumulativen 

odstotek 

Moški 68 33,8 33,8 

Ženske 133 66,2 100,0 

ZD 

Skupaj 201 100,0  

Moški 67 43,5 43,5 

Ženske 87 56,5 100,0 

Koncesija 

Skupaj 154 100,0  

Moški 71 74,7 74,7 

Ženske 24 25,3 100,0 

Koper 

Samoplačnik 

Skupaj 95 100,0  

Moški 78 43,8 43,8 

Ženske 100 56,2 100,0 

ZD 

Skupaj 178 100,0  

Moški 65 55,6 55,6 

Ženske 52 44,4 100,0 

Koncesija 

Skupaj 117 100,0  

Moški 101 65,2 65,2 

Ženske 54 34,8 100,0 

Ljubljana 

Samoplačnik 

Skupaj 155 100,0  

Moški 77 38,3 38,3 

Ženske 124 61,7 100,0 

ZD 

Skupaj 201 100,0  

Moški 70 45,5 45,5 

Ženske 84 54,5 100,0 

Koncesija 

Skupaj 154 100,0  

Moški 79 83,2 83,2 

Ženske 16 16,8 100,0 

Maribor 

Samoplačnik 

Skupaj 95 100,0  

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 



 

 

Tabela 2.2: Struktura v raziskavo zajetih uporabnikov zobozdravniških storitev glede na spol 

in starost 

Spol N Minimum  Maksimum Povprečje 

Std. 

napaka 

Std. 

deviacija 

Moški Starost 672 18 79 44,31 ,486 12,611 

Ženske Starost 674 18 83 45,65 ,542 14,061 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 2.3: Starost uporabnikov glede na tip izvajalca zobozdravniških storitev 

Ordinacija N Povprečje Minimum  Maksimum Std. deviac. Std. napaka 

ZD 577 45,08 18 83 14,273 ,594 

Koncesija 425 48,73 21 82 13,627 ,661 

Samoplačnik 344 40,18 20 69 9,416 ,508 

Skupaj 1346 44,98 18 83 13,368 ,364 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 2.4: Starostna struktura uporabnikov zobozdravniških storitev po kraju izvedene 

raziskave 

95% Interval zaupanja 
Mesto N Povprečje 

Std. 

deviacija 

Std. 

napaka Spodaj Zgoraj 
Maksimum 

Koper 450 46,52 14,118 ,666 45,21 47,82 83

Ljubljan

a 

446 42,18 11,119 ,527 41,15 43,22 74

Maribor 450 46,22 14,206 ,670 44,90 47,53 83

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 2.4a: Analiza starostne strukture uporabnikov zobozdravniških storitev po kraju 

izvedene raziskave 

Starost Vsota kvadratov df 
Povprečje 

kvadratov 
F Značilnost 

Med skupinami 5240,646 2 2620,323 14,966 ,000 

Znotraj skupin 235132,771 1343 175,080   



 

 

Starost Vsota kvadratov df 
Povprečje 

kvadratov 
F Značilnost 

Med skupinami 5240,646 2 2620,323 14,966 ,000 

Znotraj skupin 235132,771 1343 175,080   

Skupaj 240373,418 1345    

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 2.5: Primerjava starostne strukture uporabnikov zobozdravniških storitev po kraju 

izvedene raziskave 

Mesto Starostna skupina N % N 

do 24 14 1,0% 

25 do 48 258 19,2% 

49 do 69 142 10,5% 

nad 70 36 2,7% 

Koper 

Skupaj 450 33,4% 

do 24 17 1,3% 

25 do 48 302 22,4% 

49 do 69 121 9,0% 

nad 70 6 0,4% 

Ljubljana 

Skupaj 446 33,1% 

do 24 15 1,1% 

25 do 48 259 19,2% 

49 do 69 139 10,3% 

nad 70 37 2,7% 

Maribor 

Skupaj 450 33,4% 

do 24 46 3,4% 

25 do 48 819 60,8% 

49 do 69 402 29,9% 

nad 70 79 5,9% 

Skupaj 

Skupaj 1346 100,0% 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

 



 

 

Tabela 2.6: Deleži v raziskavo zajetih anketirancev glede na stopnjo njihove izobrazbe in 

glede na kraj raziskave 

Mesto Izobrazba N Mediana % N 

Osnovna 30 1,00 6,7% 

Srednja 171 1,00 38,0% 

Višja 125 1,00 27,8% 

Visoka 124 1,00 27,6% 

Koper 

Skupaj 450 1,00 100,0% 

Osnovna 6 1,00 1,4% 

Srednja 155 1,00 36,6% 

Višja 128 1,00 30,2% 

Visoka 135 1,00 31,8% 

Ljubljana 

Skupaj 424 1,00 100,0% 

Osnovna 27 1,00 6,0% 

Srednja 174 1,00 38,7% 

Višja 119 1,00 26,4% 

Visoka 130 1,00 28,9% 

Maribor 

Skupaj 450 1,00 100,0% 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 2.7: Deleži anketirancev po izobrazbi, tipu izvajalca in kraju izvedene raziskave 

Mesto Ordinacija Frekvenca % Kumulativen %  

Osnovna 7 3,5% 3,5% 

Srednja 66 32,8% 36,3% 

Višja 64 31,8% 68,2% 

Visoka 64 31,8% 100,0% 

ZD Veljaven 

Skupaj 201 100,0%  

Osnovna 23 14,9% 14,9% 

Srednja 71 46,1% 61,0% 

Višja 31 20,1% 81,2% 

Visoka 29 18,8% 100,0% 

Koper 

Koncesija Veljaven 

Skupaj 154 100,0%  



 

 

Srednja 34 35,8% 35,8% 

Višja 30 31,6% 67,4% 

Visoka 31 32,6% 100,0% 
Samoplačnik Veljaven 

Skupaj 95 100,0%  

Srednja 60 33,7% 34,1% 

Višja 51 28,7% 63,1% 

Visoka 65 36,5% 100,0% 
Veljaven 

Skupaj 176 98,9%  

Manjkajoč 2 1,1%  

ZD 

Skupaj 178 100,0%  

Osnovna 6 5,1% 5,3% 

Srednja 52 44,4% 50,9% 

Višja 23 19,7% 71,1% 

Visoka 33 28,2% 100,0% 

Veljaven 

Skupaj 114 97,4%  

Manjkajoč 3 2,6%  

Koncesija 

Skupaj 117 100,0%  

Srednja 43 27,7% 32,1% 

Višja 54 34,8% 72,4% 

Visoka 37 23,9% 100,0% 

Veljaven 

Skupaj 134 86,5%  

Manjkajoč 21 13,5%  

Ljubljana 

Samoplačnik 

Skupaj 155 100,0%  

Osnovna 5 2,5% 2,5% 

Srednja 68 33,8% 36,3% 

Višja 61 30,3% 66,7% 

Visoka 67 33,3% 100,0% 

ZD 

Veljaven 

Skupaj 201 100,0%  

Osnovna 22 14,3% 14,3% 

Srednja 72 46,8% 61,0% 

Višja 30 19,5% 80,5% 

Maribor 

Koncesija Veljaven 

Visoka 30 19,5% 100,0% 



 

 

Skupaj 154 100,0%  

Srednja 34 35,8% 35,8% 

Višja 28 29,5% 65,3% 

Visoka 33 34,7% 100,0% 
Samoplačnik 

Veljaven 

Skupaj 95 100,0%  

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 2.8: Število in deleži uporabnikov zobozdravniških storitev po mesečnih dohodkih in 

mestu izvedene raziskave 

Mesto Ordinacija Frekvenca % Kumulativen %  

500-1000 50 24,9% 24,9% 

1001-1500 109 54,2% 79,1% 

1501-2000 31 15,4% 94,5% 

več kot 2000 11 5,5% 100,0% 

ZD Veljaven 

Skupaj 201 100,0%  

500-1000 70 45,5% 45,5% 

1001-1500 70 45,5% 90,9% 

1501-2000 11 7,1% 98,1% 

več kot 2000 3 1,9% 100,0% 

Koncesija Veljaven 

Skupaj 154 100,0%  

500-1000 3 3,2% 3,2% 

1001-1500 55 57,9% 61,1% 

1501-2000 35 36,8% 97,9% 

več kot 2000 2 2,1% 100,0% 

Koper 

Samoplačnik Veljaven 

Skupaj 95 100,0%  

500-1000 40 22,5% 25,5% 

1001-1500 99 55,6% 88,5% 

1501-2000 12 6,7% 96,2% 

več kot 2000 6 3,4% 100,0% 

Veljaven 

Skupaj 157 88,2%  

Manjkajoč 21 11,8%  

Ljubljana 

ZD 

Skupaj 178 100,0%  



 

 

500-1000 37 31,6% 37,4% 

1001-1500 53 45,3% 90,9% 

1501-2000 6 5,1% 97,0% 

več kot 2000 3 2,6% 100,0% 

Veljaven 

Skupaj 99 84,6%  

Manjkajoč 18 15,4%  

Koncesija 

Skupaj 117 100,0%  

500-1000 3 1,9% 3,0% 

1001-1500 73 47,1% 75,2% 

1501-2000 22 14,2% 97,0% 

več kot 2000 3 1,9% 100,0% 

Veljaven 

Skupaj 101 65,2%  

Manjkajoč System 54 34,8%  

Samoplačnik 

Skupaj 155 100,0%  

500-1000 48 23,9% 23,9% 

1001-1500 117 58,2% 82,1% 

1501-2000 27 13,4% 95,5% 

več kot 2000 9 4,5% 100,0% 

ZD Veljaven 

Skupaj 201 100,0%  

500-1000 73 47,4% 47,4% 

1001-1500 68 44,2% 91,6% 

1501-2000 10 6,5% 98,1% 

več kot 2000 3 1,9% 100,0% 

Koncesija Veljaven 

Skupaj 154 100,0%  

500-1000 3 3,2% 3,2% 

1001-1500 57 60,0% 63,2% 

1501-2000 32 33,7% 96,8% 

več kot 2000 3 3,2% 100,0% 

Maribor 

Samoplačnik Veljaven 

Skupaj 95 100,0%  

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

 

 



 

 

Tabela 2. 9: Pogostosti obiskov posameznih ordinacij po spolu 

Spol Ordinacija N Minimum  Maksimum Povprečje 

Std. 

deviacija 

Std. 

napaka 

ZD 214 1 17 3,29 3,151 ,215 

Koncesija 176 1 15 2,25 1,943 ,146 

Samoplačnik 247 1 16 4,91 4,080 ,260 

Moški 

Skupaj 637 1 17 3,63 3,465 ,137 

ZD 336 1 18 2,51 2,328 ,127 

Koncesija 216 1 21 2,47 2,309 ,157 

Samoplačnik 91 1 15 7,02 4,969 ,521 

Ženske 

Skupaj 643 1 21 3,14 3,251 ,128 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 
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Tabela 3.1: Primerjava skupne ocene zadovoljstva uporabnikov zobozdravniških storitev v 

samoplačniški ordinaciji glede na višino njihovih mesečnih prihodkov (nad 1000/ 1501- 

2000) 

Ordinacija 

Prihodki 

(EUR) (EUR) N 

Povprečje 

ranga 

Vsota vrednosti 

ranga 

1001-1500 185 143,83 26608,00 

1501-2000 89 124,35 11067,00 

Samoplačnik C13 

Skupaj 274   

Mann-Whitney U 7062,000 

Wilcoxon W 11067,000 

Z -2,109 

Samoplačnik 

Asimp. značilnost (2-

stranska) 

,035 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 3.2: Skupna ocena zadovoljstva posameznih skupin uporabnikov, razdeljenih po višini 

mesečnih prihodkov in tipu ordinacije 

Prihodki (EUR) (EUR) Ordinacija N Povprečje ranga 

ZD 138 173,19 

Koncesija 172 154,25 

Samoplačnik 9 67,67 

do 1000 C13 

Skupaj 319  

ZD 321 366,95 

Koncesija 191 305,56 

Samoplačnik 185 362,71 

1001-1500 C13 

Skupaj 697  

ZD 70 101,26 

Koncesija 27 80,31 

Samoplačnik 89 91,39 

1501-2000 C13 

Skupaj 186  

ZD 26 24,08 več kot 2000 C13 

Koncesija 9 15,44 



 

 

Samoplačnik 8 22,63 

Skupaj 43  

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 3.3: Primerjava skupne ocene zadovoljstva med uporabniki zobozdravniških storitev v 

zdravstvenih domovih oziroma pri koncesionarjih, ki zaslužijo do 1000 EUR 

Prihodki (EUR) (EUR) Ordinacija N 

Povprečje 

ranga 

Vsota 

vrednosti 

ranga 

ZD 138 165,63 22857,50 

Koncesija 172 147,37 25347,50 

do 1000 C13 

Skupaj 310   

Prihodki (EUR) C13 

Mann-Whitney U 10469,500 

Wilcoxon W 25347,500 

Z -1,959 

do 1000 

Asimp. značilnost (2-

stranska) 

,050 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 3.4: Primerjava skupne ocene zadovoljstva med uporabniki zobozdravniških storitev v 

zdravstvenih domovih oziroma pri koncesionarjih, ki zaslužijo od 1001-1500 EUR 

Prihodki (EUR) Ordinacija N 

Povprečje 

ranga 

Vsota vrednosti 

ranga 

ZD 321 273,62 87832,00 

Koncesija 191 227,73 43496,00 

1001-1500 C13 

Skupaj 512   

Mann-Whitney U 25160,000 

Wilcoxon W 43496,000 

Z -3,751 

1001-1500 

Asimp. značilnost (2-

stranska) 

,000 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 



 

 

Tabela 3.5: Primerjava skupne ocene zadovoljstva med uporabniki zobozdravniških storitev v 

samoplačniških Ordinacijah oziroma pri koncesionarjih, ki zaslužijo do 1000 in od 1001 do 

1500 EUR 

Prihodki (EUR) Ordinacija N 

Povprečje 

ranga 

Vsota vrednosti 

ranga 

Koncesija 172 93,38 16061,50 

Samoplačnik 9 45,50 409,50 

do 1000 C13 

Skupaj 181   

Koncesija 191 173,84 33202,50 

Samoplačnik 185 203,64 37673,50 

1001-1500 C13 

Skupaj 376   

Mann-Whitney U 364,500 

Wilcoxon W 409,500 

Z -2,864 

do 1000 

Asimp. značilnost (2-

stranska) 

,004 

Mann-Whitney U 14866,500 

Wilcoxon W 33202,500 

Z -2,930 

1001-1500 

Asimp. značilnost (2-

stranska) 

,003 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 3.6: Primerjava skupne ocene zadovoljstva med uporabniki zobozdravniških storitev v 

Kopru oziroma v Ljubljani, ki zaslužijo od 1001-1500 EUR in 1501-2000 EUR 

Prihodki (EUR) Mesto N Povprečje ranga 

Vsota vrednosti 

ranga 

Koper 234 209,88 49111,50 

Ljubljana 221 247,19 54628,50 

1001-1500 C13 

Skupaj 455   

Koper 77 47,61 3666,00 1501-2000 C13 

Ljubljana 40 80,93 3237,00 



 

 

Skupaj 117   

Mann-Whitney U 21616,500 

Wilcoxon W 49111,500 

Z -3,377 

1001-1500 

Asimp. značilnost (2-stranska) ,001 

Mann-Whitney U 663,000 

Wilcoxon W 3666,000 

Z -5,543 

1501-2000 

Asimp. značilnost (2-stranska) ,000 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 3.7: Primerjava skupne ocene zadovoljstva med uporabniki zobozdravniških storitev v 

Mariboru oziroma v Ljubljani, ki zaslužijo od 1501 do 2000 EUR  

Prihodki (EUR) Mesto N Povprečje ranga 

Vsota vrednosti 

ranga 

Ljubljana 40 72,72 2909,00 

Maribor 69 44,72 3086,00 

1500-2000 C13 

Skupaj 109   

Mann-Whitney U 671,000 

Wilcoxon W 3086,000 

Z -4,990 

1500-2000 

Asimp. značilnost (2-stranska) ,000 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 3.8: Primerjava ocene skupnega zadovoljstva med uporabniki zobozdravniških 

storitev, ki zaslužijo do 1000 EUR in od 1501 do 2000 EUR v Ljubljani 

Mesto Prihodki (EUR) N 

Povprečje 

ranga 

Vsota vrednosti 

ranga 

do 1000 72 49,83 3588,00 

1501-2000 40 68,50 2740,00 

Ljubljana C13 

Skupaj 112   

Ljubljana Mann-Whitney U 960,000 



 

 

Wilcoxon W 3588,000 

Z -3,462 

Asimp. značilnost (2-

stranska) 

,001 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 



 

 

PRILOGA 4.13 

 

Tabela 4.1: Ocena skupnega zadovoljstva glede na Zakonski status in glede na tip izvajalca 

zobozdravniških storitev (samoplačniške ordinacije) 

Tabela 4.2: Ocena skupnega zadovoljstva anketirancev glede na Zakonski status v Ljubljani 

 



 

 

Tabela 4.1: Ocena skupnega zadovoljstva glede na Zakonski status in glede na tip izvajalca 

zobozdravniških storitev (samoplačniške ordinacije) 

Ordinacija 

Zakonski 

stan N 

Povprečje 

Ranga 

Vsota 

vrednosti 

ranga 

Poročen 201 109,34 21978,00 

Razvezan 23 140,09 3222,00 

Samoplačnik C13 

Skupaj 224   

Mann-Whitney U 1677,000 

Wilcoxon W 21978,000 

Z -2,425 

Samoplačnik 

Asimp. značilnost (2-

stranska) 

,015 

Razvezan 23 15,48 356,00 

Vdovec 4 5,50 22,00 

Samoplačnik C13 

Skupaj 27   

Mann-Whitney U 12,000 

Wilcoxon W 22,000 

Z -2,898 

Samoplačnik 

Asimp. značilnost (2-

stranska) 

,004 

Razvezan 23 51,57 1186,00 

Samski 57 36,04 2054,00 

Samoplačnik C13 

Skupaj 80   

Mann-Whitney U 401,000 

Wilcoxon W 2054,000 

Z -3,002 

Samoplačnik 

Asimp. značilnost (2-

stranska) 

,003 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

 

 



 

 

Tabela 4.2: Ocena skupnega zadovoljstva anketirancev glede na Zakonski status v Ljubljani 

Mesto Zakonski stan N 

Povprečje 

ranga 

Vsota vrednosti 

ranga 

Poročen 208 146,29 30429,00 

Samski 69 117,01 8074,00 

Ljubljana C13 

Skupaj 277   

mesto C13 

Mann-Whitney U 5659,000 

Wilcoxon W 8074,000 

Z -3,061 

Ljubljana 

Asimp. značilnost (2-

stranska) 

,002 

Razvezan 33 22,05 727,50 

Vdovec 7 13,21 92,50 

Ljubljana C13 

Skupaj 40   

Mann-Whitney U 64,500 

Wilcoxon W 92,500 

Z -2,197 

Ljubljana 

Asimp. značilnost (2-

stranska) 

,028 

Razvezan 33 62,05 2047,50 

Samski 69 46,46 3205,50 

Ljubljana C13 

Skupaj 102   

Mann-Whitney U 790,500 

Wilcoxon W 3205,500 

Z -2,787 

Ljubljana 

Asimp. značilnost (2-

stranska) 

,005 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 



 

 

PRILOGA 5.13 

 

Korelacije 

Enosmerna analiza 

Test homogenosti varianc 

ANOVA 



 

 

Korelacije 

 DSI ABC C13 

Pearsonova korelacija 1 ,517**  

Značilnost (2-stranska)  ,000 

DSI-ABC 

N 1350 1332 

Pearsonova korelacija ,517**  1 

Značilnost (2-stranska) ,000  

C13 

N 1332 1332 

** p<0,01 (2-stranska) 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Enosmerna analiza 

95% interval 

zaupanja  

N Povprečje 

Std. 

deviacija 

Std. 

napaka Spodaj Zgoraj Minimum Maksimum 

LJ 450 261,50 25,920 1,222 259,10 263,90 164 300 

MB 450 272,22 16,979 ,800 270,64 273,79 203 300 

KP 450 271,24 14,885 ,702 269,87 272,62 210 299 

Skupaj 1350 268,32 20,414 ,556 267,23 269,41 164 300 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Test homogenosti varianc 

Levenova stat. df1 df2 Značilnost 

72,088 2 1347 ,000 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

ANOVA 

 
Vsota 

kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F Značilnost 

Med skupinami 31594,419 2 15797,210 40,104 ,000 

Znotraj skupin 530585,700 1347 393,902   

Skupaj 562180,119 1349    

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 



 

 

PRILOGA 6.13  

 

Tabela 6.1: Povezave med trditvami vprašalnika sklopa A (A1-A8) in skupno oceno 

zadovoljstva C13 

Tabela 6.2: Povezave med trditvami vprašalnika sklopa A (A1-A8) in skupno oceno 

zadovoljstva C13 glede na tip ordinacije 

Tabela 6.3: Povezave med trditvami vprašalnika sklopa A (A1-A8) in skupno oceno 

zadovoljstva C13 glede na kraj raziskave 

Tabela 6.4: Povezave med trditvami vprašalnika sklopa C (C1-C12) in skupno oceno 

zadovoljstva C13 

Tabela 6.5: Povezave med trditvami vprašalnika sklopa C (C1-C12) in skupno oceno 

zadovoljstva C13 glede na tip ordinacije 

Tabela 6.6: Povezave med trditvami vprašalnika sklopa C (C1-C12) in skupno oceno 

zadovoljstva C13 glede na kraj raziskave 

 



 

 

Tabela 6.1: Povezave med trditvami vprašalnika sklopa A (A1-A8) in skupno oceno 

zadovoljstva C13 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Korelacijski 

koeficient 

,737**  ,295**  ,193**  ,691**  ,283**  ,307**  ,280**  ,331**  

Značilnost 

(2-stranska) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Spearmanov 

koeficient 

korelacije 

rangov 

C13 

N 1326 1332 1218 1320 1311 1326 1326 1329 

** p<0,01 (2-stranska) 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 6.2: Povezave med trditvami vprašalnika sklopa A (A1-A8) in skupno oceno 

zadovoljstva C13 glede na tip ordinacije 

Ordinacija  C13 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Korelacijski 

koeficient 

,644**  ,273**  ,239**  ,719**  ,327**  ,301**  ,281**  ,408**  

Značilnost 

(2-stranska) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

ZD 

N 570 573 543 567 573 570 570 570 

Korelacijski 

koeficient 

,777**  ,332**  ,044 ,669**  ,333**  ,329**  ,252**  ,275**  

Značilnost 

(2-stranska) 

,000 ,000 ,385 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 414 414 390 411 411 411 414 414 

Koncesija 

N 419 419 396 416 419 419 419 419 

Korelacijski 

koeficient 

,805**  ,287**  ,316**  ,628**  ,166**  ,288**  ,367**  ,306**  

Značilnost 

(2-stranska) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 

Samoplačnik 

N 342 345 285 342 327 345 342 345 

**p<0,01 (2-stranska); * p<0,05 (2-stranska) 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 



 

 

Tabela 6.3: Povezave med trditvami vprašalnika sklopa A (A1-A8) in skupno oceno 

zadovoljstva C13 glede na kraj raziskave 

Mesto C13 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Korelacijski 

koeficient 

,777**  ,237**  ,122**  ,772**  ,233**  ,210**  ,161**  ,238**  

Značilnost 

(2-stranska) 

,000 ,000 ,009 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 

Koper 

N 450 450 450 450 450 450 450 450 

Korelacijski 

koeficient 

,395**  ,339**  ,242**  ,315**  ,348**  ,447**  ,477**  ,443**  

Značilnost 

(2-stranska) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Ljubljana 

N 429 432 323 420 411 426 426 429 

Korelacijski 

koeficient 

,932**  ,297**  ,164**  ,863**  ,252**  ,253**  ,203**  ,306**  

Značilnost 

(2-stranska) 

,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Maribor 

N 447 450 445 450 450 450 450 450 

** p<0,01 (2-stranska) 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 6.4: Povezave med trditvami vprašalnika sklopa C (C1-C12) in skupno oceno 

zadovoljstva C13 

C13 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

Kor. 

koef. 

,189 ,219 ,220 ,206 ,233 ,277 ,643 ,179 ,194 ,230 ,059 ,208 

Znač. 

2-

stran. 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,035 ,000 

N 1332 1305 1326 1320 1221 1312 1329 1329 1095 1326 1298 1317 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

 



 

 

Tabela 6.5: Povezave med trditvami vprašalnika sklopa C (C1-C12) in skupno oceno 

zadovoljstva C13 glede na tip ordinacije 

Ordinacija C1 C2 C3 C4 C6 

C

7 

C

8 

C

9 

C1

0 C11 C12 

Kor. 

koef. 

,170**  ,23

0 **  

,138**  ,306**  ,408**  ,308**  ,6

0

2*

* 

,2

95
**  

,

1

5

6
**  

,26

2**  

,16

1**  

,30

6**  

Znač. 

2-

stran. 

,000 ,00

0 

,001 ,000 ,000 ,000 ,0

0

0 

,0

00 

,

0

0

0 

,00

0 

,00

0 

,00

0 

ZD 

N 573 552 573 567 563 573 5

7

0 

57

3 

5

0

2 

570 563 564 

Kor. 

koef. 

,234**  ,15

5**  

,287**  ,148**  ,088 ,214**  ,6

5

0*

* 

,0

40 

,

1

6

1
**  

,17

2**  

,14

2**  

,09

2 

Znač. 

2-

stran. 

,000 ,00

2 

,000 ,003 ,078 ,000 ,0

0

0 

,4

22 

,

0

0

2 

,00

0 

,00

4 

,06

1 

Konc. 

N 414 408 414 411 405 414 4

1

4 

41

1 

3

7

1 

411 411 414 

Spl. Kor. 

koef. 

,170**  ,13

7* 

,384**  ,205**  ,324**  ,301**  ,6

6

4*

* 

,2

02
**  

,

2

0

6
**  

,14

1**  

,06

5 

,22

1**  



 

 

Znač. 

2-

stran. 

,002 ,01

1 

,000 ,000 ,000 ,000 ,0

0

0 

,0

00 

,

0

0

2 

,00

9 

,24

0 

,00

0 

N 345 345 339 342 253 325 3

4

5 

34

5 

2

2

2 

345 324 339 

**p<0,01 (2-stranska); * p<0,05 (2-stranska) 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 6.6: Povezave med trditvami vprašalnika sklopa C (C1-C12) in skupno oceno 

zadovoljstva C13 glede na kraj raziskave 

Mesto C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

Kor. 

koef. 

,034 ,156**  ,123**  ,128**  ,142**  ,203**  ,544**  ,030 ,071 ,161**  ,002 ,087 

Znač. 

2-

stran. 

,468 ,001 ,009 ,006 ,003 ,000 ,000 ,529 ,135 ,001 ,963 ,064 

KP 

N 450 450 450 450 449 449 450 450 448 450 450 450 

Kor. 

koef. 

,452**  ,268**  ,419**  ,332**  ,498**  ,409**  ,511**  ,400**  ,508**  ,385**  ,177**  ,412**  

Znač. 

2-

stran. 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

LJ 

N 432 405 426 420 323 414 429 429 215 426 399 417 

Kor. 

koef. 

,125**  ,184**  ,099* ,146**  ,134**  ,212**  ,813**  ,104* ,118* ,145**  ,017 ,115* 

Znač. 

2-

stran. 

,008 ,000 ,035 ,002 ,004 ,000 ,000 ,027 ,014 ,002 ,726 ,014 

MB 

N 450 450 450 450 449 449 450 450 432 450 449 450 

**p<0,01 (2-stranska); * p<0,05 (2-stranska) 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 



 

 

Priloga 7.13 

 

Tabela 7.1: Povezava med trditvijo D6 (včasih ne pridete k zobozdravniku na naročen termin, 

zaradi Strahu pred bolečino) in trditvami sklopa A (A1-A8) 

Tabela 7.2: Povezava med trditvijo D6 (včasih ne pridete k zobozdravniku na naročen termin, 

zaradi Strahu pred bolečino) in trditvami sklopa A (A1-A8) glede na tip ordinacije 

Tabela 7.3: Povezava med trditvijo D6 (včasih ne pridete k zobozdravniku na naročen termin, 

zaradi Strahu pred bolečino) in trditvami sklopa C (C1-C13) 

Tabela 7.4: Povezava med trditvijo D6 (včasih ne pridete k zobozdravniku na naročen termin, 

zaradi Strahu pred bolečino) in trditvami sklopa C (C1-C13) glede na kraj raziskave 

Tabela 7.5: Povezava med trditvijo D6 (včasih ne pridete k zobozdravniku na naročen termin, 

zaradi Strahu pred bolečino) in trditvami sklopa C (C1-C13) glede na tip izvajalca 

Tabela 7.6: Povezava med trditvijo D19 (ne bojite se, da bo vaše srečanje z zobozdravnikom 

boleče) in trditvami sklopa A (A1-A8) 

Tabela 7.7: Povezava med trditvijo D19 (ne bojite se, da bo vaše srečanje z zobozdravnikom 

boleče) in trditvami sklopa A (A1-A8), glede na kraj raziskave 

Tabela 7.8: Povezava med trditvijo D19 (ne bojite se, da bo vaše srečanje z zobozdravnikom 

boleče) in trditvami sklopa A (A1-A8) glede na tip ordinacije 

Tabela 7.9: Povezava med trditvijo D19 (ne bojite se, da bo vaše srečanje z zobozdravnikom 

boleče) in trditvami sklopa C (C1-C13) 

Tabela 7.10: Povezava med trditvijo D19 (ne bojite se, da bo vaše srečanje z zobozdravnikom 

boleče) in trditvami sklopa C (C1-C13) glede na kraj raziskave 

Tabela 7.11: Povezava med trditvijo D19 (ne bojite se, da bo vaše srečanje z zobozdravnikom 

boleče) in trditvami sklopa C (C1-C13) gled na tip zobozdravniške ordinacije 

 



 

 

Tabela 7.1: Povezava med trditvijo D6 (včasih ne pridete k zobozdravniku na naročen termin, 

zaradi Strahu pred bolečino) in trditvami sklopa A (A1-A8) 

 Izogibanje A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Pearsonova 

korelacija 

1 -,039 ,020 -,010 -

,069* 

,023 -

,113**  

,001 -

,094*

* 

Značilnost 

(2-stranska) 
 

,152 ,461 ,735 ,012 ,414 ,000 ,967 ,001 
D6 

N 1340 1331 1340 1221 1325 1316 1331 1334 1337 

**p<0,01 (2-stranska); * p<0,05 (2-stranska) 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 7.2: Povezava med trditvijo D6 (včasih ne pridete k zobozdravniku na naročen termin, 

zaradi Strahu pred bolečino) in trditvami sklopa A (A1-A8) glede na tip ordinacije 

Ordinacija D6 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Pearsonova 

korelacija 

1 -

,103
* 

-

,045 

-

,010 

-

,107
* 

,025 -

,114*

* 

,045 -

,141*

* 

Značilnost 

(2-stranska) 
 

,014 ,284 ,819 ,011 ,555 ,006 ,287 ,001 
ZD D6 

N 576 570 576 543 567 576 570 573 573 

Pearsonova 

korelacija 

1 ,036 ,048 -

,076 

-

,031 

,033 -,075 -

,009 

-,025 

Značilnost 

(2-stranska) 
 

,461 ,322 ,133 ,521 ,505 ,127 ,852 ,605 Koncesija D6 

N 422 422 422 393 419 416 419 422 422 

Pearsonova 

korelacija 

1 -

,119
* 

,000 ,034 -

,117
* 

,048 -,098 -

,078 

-,102 

Značilnost 

(2-stranska) 
 

,028 ,996 ,568 ,031 ,387 ,070 ,152 ,059 
Samoplačnik D6 

N 342 339 342 285 339 324 342 339 342 

**p<0,01 (2-stranska); * p<0,05 (2-stranska) 



 

 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

 

Tabela 7.3: Povezava med trditvijo D6 (včasih ne pridete k zobozdravniku na naročen termin, 

zaradi strahu pred bolečino) in trditvami sklopa C (C1-C13) 

 D6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 

Kor. 

koef. 

1 ,035 ,123
**  

,088**  ,040 ,051 ,088**  ,072**  ,051 ,013 ,110*

* 

,098**  ,075**  ,043 

Znač. 

2-

stran. 

 

,197 ,000 ,001 ,147 ,073 ,001 ,008 ,064 ,666 ,000 ,000 ,006 ,120 

N 1340 1340 1313 1334 1328 1226 1323 1337 1337 1095 1334 1306 1325 1329 

**p<0,01 (2-stranska); * p<0,05 (2-stranska) 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 7.4: Povezava med trditvijo D6 (včasih ne pridete k zobozdravniku na naročen termin, 

zaradi Strahu pred bolečino) in trditvami sklopa C (C1-C13) glede na kraj raziskave 

Mesto D6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 

Kor. 

koef. 

1 -

,130*

* 

-

,255*

* 

-

,141*

* 

-

,080 

-

,032 

-

,175*

* 

-

,175*

* 

-

,119
* 

-

,051 

-

,223*

* 

-

,169*

* 

-

,167*

* 

-

,083 

Znač. 

2-

stran. 

 

,006 ,000 ,003 ,099 ,562 ,000 ,000 ,013 ,459 ,000 ,001 ,001 ,085 LJ 

N 440 440 413 434 428 328 425 437 437 215 434 407 425 429 

Kor. 

koef. 

1 ,022 -

,106* 

-,092 -

,033 

,076 -,078 -,030 -

,030 

,020 -

,100* 

-,059 -,047 -

,031 

Znač. 

2-

stran. 

 

,635 ,024 ,052 ,489 ,107 ,097 ,526 ,523 ,683 ,033 ,214 ,323 ,515 
MB 

N 450 450 450 450 450 449 449 450 450 432 450 449 450 450 

KP 
Kor. 

koef. 

1 -,029 -,040 -,039 -

,015 

,064 -,037 -,004 -

,018 

,034 -,043 -,092 -,032 -

,011 



 

 

Znač. 

2-

stran. 

 

,535 ,392 ,405 ,758 ,175 ,431 ,929 ,698 ,473 ,367 ,051 ,497 ,809 

N 450 450 450 450 450 449 449 450 450 448 450 450 450 450 

**p<0,01 (2-stranska); * p<0,05 (2-stranska) 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 7.5: Povezava med trditvijo D6 (včasih ne pridete k zobozdravniku na naročen termin, 

zaradi Strahu pred bolečino) in trditvami sklopa C (C1-C13) glede na tip izvajalca 

Ord. D6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 

Kor. 

koef. 

ZD 

1 -

,03

2 

-

,070 

,002 -

,02

8 

-

,05

2 

-

,05

3 

-

,097* 

-

,10

2* 

,073 -,011 -

,159*

* 

-

,079 

-,071 

Znač. 

2-

stran. 

ZD 

 

,44

9 

,098 ,970 ,50

3 

,21

8 

,20

7 

,021 ,01

4 

,102 ,788 ,000 ,059 ,090 

N 

ZD 

576 576 555 576 570 563 576 573 576 502 573 566 567 573 

Kor. 

koef. 

Konc. 

1 ,02

7 

-

,113
* 

-,073 -

,00

2 

,11

8* 

-

,09

3 

,014 ,06

7 

-,016 -

,105* 

,013 ,046 -,003 

Znač. 

2-

stran. 

Konc. 

 

,57

3 

,021 ,133 ,96

6 

,01

7 

,05

6 

,771 ,17

3 

,764 ,032 ,792 ,341 ,950 

N 

Konc. 

422 422 416 422 419 410 422 422 419 371 419 419 422 414 

Kor. 

koef. 

Spl. 

1 -

,05

4 

-

,111
* 

-

,209*

* 

,00

1 

,01

5 

-

,07

8 

-

,151*

* 

-

,14

0**  

,004 -

,131* 

,102 ,021 -,048 



 

 

Znač. 

2-

stran. 

Spl. 

 

,31

6 

,040 ,000 ,99

1 

,81

5 

,16

0 

,005 ,01

0 

,952 ,015 ,068 ,704 ,378 

N 

Spl. 

342 342 342 336 339 253 325 342 342 222 342 321 336 342 

**p<0,01 (2-stranska); * p<0,05 (2-stranska) 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 7.6: Povezava med trditvijo D19 (ne bojite se, da bo vaše srečanje z zobozdravnikom 

boleče) in trditvami sklopa A (A1-A8) 

 D19 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Pearsonova 

korelacija 

1 -

,093**  

-

,127**  

-

,117**  

-

,133**  

-,042 -,069* -

,105**  

-,017 

Značilnost (2-

stranska) 
 

,001 ,000 ,000 ,000 ,125 ,011 ,000 ,532 

D19 

N 1336 1327 1336 1217 1321 1312 1327 1330 1333 

**p<0,01 (2-stranska); * p<0,05 (2-stranska) 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 7.7: Povezava med trditvijo D19 (ne bojite se, da bo vaše srečanje z zobozdravnikom 

boleče) in trditvami sklopa A (A1-A8), glede na kraj raziskave 

Mesto Strah A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Pearsonova 

korelacija 

1 -,079 -

,229**  

-

,264**  

-

,154**  

-,009 -,082 -

,147**  

,017 

Značilnost 

(2-stranska) 
 

,101 ,000 ,000 ,001 ,862 ,089 ,002 ,725 LJ Strah 

N 440 434 440 326 425 416 431 434 437 

Pearsonova 

korelacija 

1 -,056 -

,138**  

-,027 -,085 -,042 -,056 -,090 -,002 

Značilnost 

(2-stranska) 
 

,236 ,004 ,573 ,072 ,379 ,241 ,057 ,965 MB Strah 

N 446 443 446 441 446 446 446 446 446 



 

 

Pearsonova 

korelacija 

1 -,071 -,016 -,089 -,106* -,005 -,015 -,045 -,011 

Značilnost 

(2-stranska) 
 

,132 ,727 ,060 ,024 ,920 ,748 ,338 ,811 KP Strah 

N 450 450 450 450 450 450 450 450 450 

**p<0,01 (2-stranska); * p<0,05 (2-stranska) 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 7.8: Povezava med trditvijo D19 (ne bojite se, da bo vaše srečanje z zobozdravnikom 

boleče) in trditvami sklopa A (A1-A8) glede na tip ordinacije 

Ordinacija Strah A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Pearsonova 

korelacija 

1 -

,042 

-,076 ,019 -,045 -

,091
* 

-

,176*

* 

-

,179*

* 

-,085* 

Značilnost 

(2-

stranska) 

 

,315 ,069 ,656 ,282 ,029 ,000 ,000 ,042 ZD Strah 

N 575 569 575 542 566 575 569 572 572 

Pearsonova 

korelacija 

1 -

,124
* 

-,057 -

,180*

* 

-

,184*

* 

-

,031 

,112* ,083 ,170**  

Značilnost 

(2-

stranska) 

 

,011 ,246 ,000 ,000 ,535 ,022 ,087 ,000 Koncesija Strah 

N 422 422 422 393 419 416 419 422 422 

Pearsonova 

korelacija 

1 -

,069 

-

,295*

* 

-

,250*

* 

-,106 ,031 -

,210*

* 

-

,359*

* 

-

,179**  

Značilnost 

(2-

stranska) 

 

,204 ,000 ,000 ,053 ,576 ,000 ,000 ,001 Samoplačnik Strah 

N 339 336 339 282 336 321 339 336 339 

**p<0,01 (2-stranska); * p<0,05 (2-stranska) 



 

 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 7.9: Povezava med trditvijo D19 (ne bojite se, da bo vaše srečanje z zobozdravnikom 

boleče) in trditvami sklopa C (C1-C13) 

D19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 

Kor. 

koef. 

1 -

,127*

* 

-

,142*

* 

-

,034 

-

,038 

-

,050 

-

,015 

-

,066
* 

-

,110*

* 

-

,090*

* 

-

,041 

,033 -

,094*

* 

-

,097*

* 

Znač. 

2-

stran. 

 

,000 ,000 ,212 ,170 ,084 ,593 ,015 ,000 ,003 ,133 ,242 ,001 ,000 

N 1336 1336 1309 1330 1324 1219 1319 1333 1333 1093 1330 1299 1318 1322 

**p<0,01 (2-stranska); * p<0,05 (2-stranska) 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 7.10: Povezava med trditvijo D19 (ne bojite se, da bo vaše srečanje z zobozdravnikom 

boleče) in trditvami sklopa C (C1-C13) glede na kraj raziskave 

Mesto Strah C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 

Kor. 

koef. 

1 -

,070 

-

,155*

* 

-

,068 

-

,074 

-

,148*

* 

-

,017 

-

,062 

-

,177*

* 

-

,163
* 

,023 -

,034 

-

,105
* 

-,061 

Znač. 

2-

stran. 

 

,142 ,002 ,156 ,124 ,008 ,723 ,198 ,000 ,017 ,626 ,490 ,031 ,210 LJ 

N 440 440 413 434 428 325 425 437 437 215 434 404 422 426 

Kor. 

koef. 

1 -

,107
* 

-

,120* 

,023 ,015 -,026 ,018 -

,024 

-,082 -

,120
* 

-

,113
* 

,031 -

,088 

-,091 

Znač. 

2-

stran. 

 

,024 ,011 ,626 ,757 ,577 ,709 ,611 ,084 ,013 ,017 ,517 ,064 ,054 MB 

N 446 446 446 446 446 445 445 446 446 430 446 445 446 446 



 

 

Kor. 

koef. 

1 -

,079 

-

,127*

* 

-

,024 

-

,043 

,028 -

,052 

-

,030 

-,063 -

,084 

-

,087 

,083 -

,085 

-,091 

Znač. 

2-

stran. 

 

,093 ,007 ,609 ,365 ,550 ,272 ,532 ,181 ,077 ,067 ,078 ,070 ,053 KP 

N 450 450 450 450 450 449 449 450 450 448 450 450 450 450 

**p<0,01 (2-stranska); * p<0,05 (2-stranska) 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 7.11: Povezava med trditvijo D19 (ne bojite se, da bo vaše srečanje z zobozdravnikom 

boleče) in trditvami sklopa C (C1-C13) gled na tip zobozdravniške ordinacije 

Ordin. 

D1

9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

C

1

2 

C1

3 

Kor. 

koef. 

ZD 

1 -

,154**  

-,080 -

,194**  

-

,03

0 

-

,08

6* 

-

,08

4* 

-

,09

1* 

-

,10

8**  

,039 ,016 ,01

6 

-

,02

9 

-

,13

0**  

Znač. 

2-stran. 

ZD 

 

,000 ,061 ,000 ,47

3 

,04

1 

,04

5 

,03

0 

,01

0 

,382 ,706 ,70

0 

,49

0 

,00

2 

N 

ZD 

575 575 554 575 569 562 575 572 575 501 572 565 566 572 

Kor. 

koef. 

Konc. 

1 -

,189**  

-

,190**  

,097* ,02

7 

,10

6* 

,13

8**  

,01

3 

-

,06

1 

-

,189**  

-,038 ,04

4 

-

,12

4* 

-

,08

5 

Znač. 

2-stran. 

Konc 

 

,000 ,000 ,046 ,58

0 

,03

3 

,00

5 

,78

8 

,20

9 

,000 ,435 ,37

1 

,01

1 

,08

7 

N 

Konc. 

422 422 416 422 419 407 422 422 419 371 419 416 419 411 



 

 

Kor. 

koef. 

Spl. 

1 ,002 -,048 -,007 -

,26

4**  

-

,21

9**  

-

,22

1**  

-

,13

0* 

-

,23

3**  

-,092 -,094 -

,13

0* 

-

,38

8**  

-

,00

9 

Znač. 

2-

stranSp

l. 

 

,968 ,373 ,899 ,00

0 

,00

0 

,00

0 

,01

7 

,00

0 

,171 ,085 ,02

0 

,00

0 

,86

2 

N 

Spl. 

339 339 339 333 336 250 322 339 339 221 339 318 333 339 

**p<0,01 (2-stranska); * p<0,05 (2-stranska) 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 
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Tabela 8.1: Povezava med pogostostjo obiskov ordinacij in Strahom pred posegi oziroma 

Izogibanjem obiskom zobozdravnika glede na tip izvajalca  
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izogibanjem obiskom zobozdravnika glede na kraj raziskave 
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zobozdravstvenih težav in prisotnost strahu pred posegi, glede na na tip izvajalca 

Tabela 8.5: Izogibanje obiskom zobozdravnika glede na vrsto zobozdravstvenih težav 

anketirancev 



 

 

Tabela 8.1: Povezava med pogostostjo obiskov ordinacij in strahom pred posegi oziroma 

izogibanjem obiskom zobozdravnika glede na tip izvajalca  

ordinacija D22 D6-Strah 

D19-

Izogibanje 

Pearsonova korelacija 1 ,141**  -,141**  

Značilnost (2-

stranska) 
 

,001 ,001 
ZD 

D22-

pogostost 

obiskov 

N 550 548 549 

Pearsonova korelacija 1 -,022 ,035 

Značilnost (2-

stranska) 
 

,666 ,492 
Koncesija 

D22-

pogostost 

obiskov 

N 392 389 392 

Pearsonova korelacija 1 -,078 -,218**  

Značilnost (2-

stranska) 
 

,156 ,000 
Samoplačnik 

D22-

pogostost 

obiskov 

N 338 332 335 

**p<0,01 (2-stranska); * p<0,05 (2-stranska) 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 8.2: Povezava med pogostostjo obiskov ordinacij in strahom pred posegi oziroma 

izogibanjem obiskom zobozdravnika glede na kraj raziskave 

Mesto D22 Strah Izogibanje 

Pearsonova 

korelacija 

1 ,179**  -,448**  

Značilnost (2-

stranska) 
 

,001 ,000 LJ D22 

N 380 373 376 

Mesto D22 Strah Izogibanje 

Pearsonova 

korelacija 

1 ,010 -,070 

Značilnost (2-

stranska) 
 

,833 ,137 MB D22 

N 450 446 450 



 

 

Mesto D22 Strah Izogibanje 

Pearsonova 

korelacija 

1 -,005 -,035 

Značilnost (2-

stranska) 
 

,918 ,464 KP D22 

N 450 450 450 

**p<0,01 (2-stranska); * p<0,05 (2-stranska) 

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

Tabela 8.3: Struktura odgovorov uporabnikov zobozdravniških storitev glede na težo njihovih 

zobozdravstvenih težav in izogibanji obiskom ordinacij, glede na tip izvajalca 

Zobozdravstvene 

težave Ordinacija Frekvenca % Kumulat. %  

DA 21 10,0% 10,0% 

NE 171 81,4% 91,4% 

NE VEM 18 8,6% 100,0% 

ZD 

Skupaj 210 100,0%  

DA 13 8,3% 8,3% 

NE 131 83,4% 91,7% 

NE VEM 13 8,3% 100,0% 

Koncesija 

Skupaj 157 100,0%  

DA 10 27,0% 27,0% 

NE 26 70,3% 97,3% 

NE VEM 1 2,7% 100,0% 

1-majhne 

Samoplačnik 

Skupaj 37 100,0%  

DA 9 11,7% 11,7% 

NE 61 79,2% 90,9% 

NE VEM 7 9,1% 100,0% 

ZD 

Skupaj 77 100,0%  

DA 14 21,2% 21,2% 

NE 41 62,1% 83,3% 

2-srednje 

Koncesija 

NE VEM 11 16,7% 100,0% 



 

 

Skupaj 66 100,0%  

DA 12 85,7% 85,7% 

NE 2 14,3% 100,0% 

Samoplačnik 

Skupaj 14 100,0%  

DA 24 18,9% 19,4% 

NE 85 66,9% 87,9% 

NE VEM 15 11,8% 100,0% 

Skupaj 124 97,6%  

Manjkajoč 

sistem 

3 2,4% 
 

ZD 

Skupaj 127 100,0%  

DA 15 34,9% 34,9% 

NE 25 58,1% 93,0% 

NE VEM 3 7,0% 100,0% 

Koncesija 

Skupaj 43 100,0%  

DA 78 40,8% 41,5% 

NE 101 52,9% 95,2% 

NE VEM 9 4,7% 100,0% 

Skupaj 188 98,4%  

Manjkajoč 

sistem 

3 1,6% 
 

3-velike 

Samoplačnik 

Skupaj 191 100,0%  

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 

 

Tabela 8.4: Struktura odgovorov uporabnikov zobozdravniških storitev glede na težo njihovih 

zobozdravstvenih težav in prisotnost strahu pred posegi, glede na na tip izvajalca 

Zobozdravstvene 

težave Ordinacija Frekvenca % Kumulat. %  

DA 82 39,0% 39,0% 1-majhne ZD Veljaven 

NE 111 52,9% 91,9% 



 

 

NE 

VEM 

17 8,1% 100,0% 

Skupaj 210 100,0%  

DA 58 36,9% 37,7% 

NE 79 50,3% 89,0% 

NE 

VEM 

17 10,8% 100,0% 

Veljaven 

Skupaj 154 98,1%  

Manjkajoč Sistem 3 1,9%  

Koncesija 

Skupaj 157 100,0%  

DA 14 37,8% 37,8% 

NE 20 54,1% 91,9% 

NE 

VEM 

3 8,1% 100,0% 

Samoplačnik Veljaven 

Skupaj 37 100,0%  

DA 21 27,3% 27,3% 

NE 35 45,5% 72,7% 

NE 

VEM 

21 27,3% 100,0% 

ZD Veljaven 

Skupaj 77 100,0%  

DA 25 37,9% 37,9% 

NE 36 54,5% 92,4% 

NE 

VEM 

5 7,6% 100,0% 

Koncesija Veljaven 

Skupaj 66 100,0%  

DA 9 64,3% 64,3% 

NE 4 28,6% 92,9% 

NE 

VEM 

1 7,1% 100,0% 

2-srrednje 

Samoplačnik Veljaven 

Skupaj 14 100,0%  

DA 54 42,5% 43,5% 3-velike ZD Veljaven 

NE 59 46,5% 91,1% 



 

 

NE 

VEM 

11 8,7% 100,0% 

Skupaj 124 97,6%  

Manjkajoč Sistem 3 2,4%  

Skupaj 127 100,0%  

DA 7 16,3% 16,3% 

NE 24 55,8% 72,1% 

NE 

VEM 

12 27,9% 100,0% 

Koncesija Veljaven 

Skupaj 43 100,0%  

DA 66 34,6% 35,7% 

NE 85 44,5% 81,6% 

NE 

VEM 

34 17,8% 100,0% 

Veljaven 

Skupaj 185 96,9%  

Manjkajoč Sistem 6 3,1%  

Samoplačnik 

Skupaj 191 100,0%  

Vir: Pečnik, lastna raziskava (2013) 

 
Tabela 8.5: Izogibanje obiskom zobozdravnika glede na vrsto zobozdravstvenih težav 

anketirancev 

Izogibanje 
D23A 

DA NE NE VEM Skupaj 
Pričakovano število 86,4 283,6 34,0 404,0 
% znotraj D23A 10,9% 81,2% 7,9% 100,0% 

Majhne 
težave 

% od skupaj 4,8% 35,8% 3,5% 44,1% 
Pričakovano število 33,6 110,2 13,2 157,0 
% znotraj D23A 22,3% 66,2% 11,5% 100,0% 

Srednje 
težave 

% od skupaj 3,8% 11,4% 2,0% 17,1% 
Pričakovano število 76,0 249,2 29,8 355,0 
% znotraj D23A 33,0% 59,4% 7,6% 100,0% 

Velike 
težave 

% of Total 12,8% 23,0% 2,9% 38,8% 
Pričakovano število 196,0 643,0 77,0 916,0 
% znotraj D23A 21,4% 70,2% 8,4% 100,0% 

Skupaj 

% od skupaj 21,4% 70,2% 8,4% 100,0% 
 

 
Vrednost df 

Značilnost (2-
stranska) 



 

 

Pearsonov hi-kvadrat 58,362a 4 ,000 
Razmerje verjetij 59,635 4 ,000 
Linearno linearna zveza 33,432 1 ,000 
Število veljavnih primerov 916   
 


