PREMS 2019 - Izkušnje pacientov z obravnavo v
specialistični ambulanti
Priloga 1. Izpis odgovorov pacientov na vprašanja odprtega tipa
Izvajalec: SPLOŠNA BOLNIŠNICA Y1
Tabela 1: Odgovori na vprašanje “Kaj bi pohvalili v tej ambulanti?”
Kaj bi pohvalili v tej ambulanti?
PRIJAZNOST ZDRAVNIKA IN MEDICINSKE SESTRE
Zelo profesionalen, topel odnos osebja, od med. sester do zdravnikov, vse je super!
Strokovnost, prijaznost.
strokovnost in prijaznost
Vse je bilo v redu.
hitrost, učinkovitost, natančnost
Vsi so bili zelo prijazni, nasmeh, čistoča ...
Prijazen zdravnik in med.sestra, kljub temu, da imata zelo velik obseg dela.
Prijaznost
vsi so zelo prijazni
Prijaznost zaposlenih
- velik prostor pri pregledih - še kar urejeni prostoroi - prijazno osebje in zdravnik - dobra
obrazložitev sestre in zdravnika
Prijazne medicinske sestre in zdravniki.
delo in vljudnost medicinske sestre
Medicinske sestre in zdravniki so v redu. Se vidi, da se trudijo in nimam kaj slabega reči oz so celo
za pohvalit.
Prijaznost in strokovnost
VSE, VSAKA ČAST
Zelo sem bil zadovoljen!
osebje deluje zelo kompetentno in izredno prijazno. Zelo sem bil zadovoljen!
Zelo pohvalno vse!
zelo prijazno osebje
PRIJAZNOS ZDRAVNIKA, PREDVSEM PA ČLOVEŠKI ODNOS!!!
vse udeležene
Vse zaposlene
Odnos do pacienta.
Vljudnost, kratka čakalna doba
zdravstveno osebje
VLJUDNOST IN UMIRJENOST
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(nadaljevanje)
Kaj bi pohvalili v tej ambulanti?
zdravnica
vse je v najlepšem redu.
osebja
PRIJAZNOST
Prijaznost
zelo prijazna SESTRA
PRIJAZNOST MEDICINSKEGA OSEBJA
KOREKTEN ODNOS OSEBJA
skrb o pacientu
medicinske sestre, fizioterapevte in zdravnike
Prijaznost zdravnika
PRIJAZNOST - VLJUDNOST USTREŽLJIVOST - ZDRAVNIKA IN SESTRE
MEDICINSKO SESTRO, PA TUDI ZELO PRIJAZNEGA ZDRAVNIKA
ODNOS DO PACIENTA
strokovnost, prijaznost osebja
prijaznost hitro obravnavo
Dober odnos z zdravnikom - Dr. Golob
ZDRAVNIKA DR POPOVIČA
ZDRAVNICO DR. KUHAR MANUELO
Nihovo delo
OSEBJE
SPREJEM IN OBRAVNAVO
- sistem naročanja - evidentiranje v čakalno vrsto pred ordinacijo
Odnos do pacienta
VSE JE BILO VREDU
ŽILNA AMBULANTA! zelo dobro - zdravnik - sestre - ODLIČNO!
vse zaposlene
ZDRAVNIKA IN MEDICINSKO SESTRO
medicinsko sestro
odnos zdravnik - pacient ostalo bolnišnično osebje - pacient
ZDRAVNIKA, SAJ ME JE ZELO KOREKTNO OBRAVNAVAL KLJUB
PREOBREMENJENOSTI, GLEDE NA TO, DA JE PRIŠEL IZ ODDELKA
strokovnost
- medicinske sestre - zdravnike
Prijaznost osebja
Strokovnost in prijaznost
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(nadaljevanje)
Kaj bi pohvalili v tej ambulanti?
prijaznost, ustrežljivost, pomoč
Prijaznost sester in ostalega osebja z načelo zdravniko.
PRIJAZNOST
prijaznost, vljudnost ter poslušanje pacienta
celotno obravnavo
vso osebje
PRIJAZNOST
Medecinsko osebje
vljudne zdravnike in medicinske sestre ali ne vse, je izjema
RED IN ČISTOČO
PRISTOP MEDICINSKE SESTRE IN ZDRAVNIKA, KI SVOJE DELO OPRAVLJATA
KONKRETNO
DONER PRISTOP
Da ni bilo potrebno do ure, ko sem bila naročena, predolgo čakati.
vljudnost, razumljivost, temeljitost
Ni bilo dolge čakalne vrste

Tabela 2: Odgovori na vprašanje “Kaj bi želeli, da se v tej ambulanti izboljša?”
Kaj bi želeli, da se v tej ambulanti izboljša?
čakalne dobe vrste
VSE JE ODLIČNO IN BOLJŠE NE MORE BITI
TV ali RADIO, wifi
Meni ni nič manjkalo, vse je bilo OK
Caklna ura saj sem komaj sedela po opraciji hemeroide
če sem naročen, me pokliče med. sestra in ji dam zdrav. kartico in ostalo dokumentacijo (ne čakanja
pre vrati)
Da bi nas obravnaval vedno isti zdravnik
- čakalna doba - boljša oprema v garderobi - težave pri zasebnostjo pri obravnavi - garderobe brez
vrat - da zdravnik hodi iz ene ambulante v drugo - da ni zasebnosti v garderobi, ko čakaš na
obravnavo
več časa za zdravnikovo obrazlago
Ocena 8 je le zaradi čakalne dobe in čakanja v čakalnici. Opozoril bi pa na preobremenjenost
zdravnikov (zato najbrž čakalne dobe) zaradi občutka, da htijo od pacienta do pacienta, čeprav je
bila moja obravnava čisto v redu.
NIČ, VSE JE ODLIČNO
mogoče bi bolnišnica potrebovaki malo novejšo opremo in malo posodobit prostore!
ZAENKRAT NIČ!
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(nadaljevanje)
Kaj bi želeli, da se v tej ambulanti izboljša?
Krajša čakalana doba.
- Za prvi pregled bi si zdravnik moral vzeti več časa in ne 3 minute ali še manj. Zelo povšinsko in
pohotob - Pacienti kot po tekočem traku sledijo. - Gužva v slačilnici ali okrog ure.
Ne vem natanko kaj mislite s tem
NIČESAR
da bi imel zdravnik več časa za posameznega pacienta
nič
odnos nekateri zdravnikov
NIMAM PRIPOMB
MALO VEČ RAZLAGE O POSEGU IN ZAKAJ JE POSEG POTREBEN NA TAKŠEN NAČIN
KOT JE NAREJEN
precej toga
možnost določanja termina obravnave
Prijaznost medicinske sestre
ČAKALNE DOBE
MISLIM, DA SO V TEJ AMBULANTI VSI KONKRETNI \"NIČ\"
OBVEŠČANJE O ČASU ČAKANJA NA OBRAVNAVO.
nič
- ČAS ČAKANJA NA OBRAVNAVO! - ZASEBNOST PACIENTOV - SANITARIJE SPREHAJANJE MEDICINSKIH SESTER PO HODNIKU KOT NA PARADI! - PO 13h SO PA
PRAZNI HODNIKI, V GINEKOLOŠKI AMBULANTI PA NAROČAJO VSE PACIENTKE NA
11h URO VSE PACIENTKE PRI DR. KOUS BORISU TAKO DA JE V ORDINACIJI 50
PACIENTK, POTEM PA GRE VSE KOT PO TEKOČEM TRAKU!!! ČAKAŠ 3 URE!!
- več časa za obravnavno pacijenta - čakalna doba - čakalni čas v čakalnici
Nič
1. čas čakanja od naročene ure do obravnave 2. da bi pacient imel svojega lečečega zdravnika. ker
vsakič je drugi zdravnik! dr. XXX, Dr. XXX, DR. XXX . Pa lep pozdrav!
NE
Boljši odnos v imofemstni abulati do starejši oseb, ker jim nič ne pomagajo
da si zdravnik vzame več časa za pacienta in se z njim pogovori o nadaljnem zdravljenju
Krajše čakalne dobe!
ČAKANJE NA OBRAVNAVO. ZDRAVNIKA, GLEDE NA NAROČENO URO.
čakalna doba
čakalno dobo
Nič
NIČ, ker je vse O.K.
za enkrat nič!
VEČ ČASA ZA PACIJENTA
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(nadaljevanje)
Kaj bi želeli, da se v tej ambulanti izboljša?
Čakalna doba
od nekaterih prijaznost in lepe besede
NIČ
NE VEM DO SEDAJ JE BILO VSE VREDI
NIČ
nič
Ne bi vedela povedati. Na splošno glede sistema naročanja, da bi se manjša operacija lahko izvedla
še isti dan kot pa je bil pregled. Ne pa da se za odstranitev nohta na nožnem palcu čaka še 3 tedne!!

Tabela 3: Odgovori na vprašanje “Prosimo, opišite, kaj vas je zmotilo glede prostorov.”
Prosimo, opišite, kaj vas je zmotilo glede prostorov
Premale garderobe za preoblačenje
wc umazan, zelo se je čutil deul po urinu
PREMALO SVETLOBE
NEUREJENI WC
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