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ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ
ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ
Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену
заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и Служби за здравствену заштиту жена
у домовима здравља на територији Сремског округа (ДЗ Сремска Митровица, ДЗ Рума, ДЗ
Ириг, ДЗ Пећинци, ДЗ Инђија, ДЗ Стара Пазова и ДЗ Шид). Од укупно 4068 пацијената који су
на дан анкетирања користили ове службе, у анкетирању је учествовало 2818 особа, враћено је
2435 упитника, са стопом одговора 86,4%.
Две трећине анкетираних корисника биле су припаднице женског пола, просечне старости 42,5
година. Око 60% анкетираних има завршену средњу школу, потом вишу и високу,а преко 3%
нема завршену основну школу. (Графикон 1)
Графикон 1. Дистрибуција корисника према степену образовања

Већина анкетираних је средњег и доброг материјалног стања, док је лошег сваки тринаести.
Веома лоше материјално стање има око 3% анкетираних. (Графикон 2)
Графикон 2. Дистрибуција корисника према самопроцени материјалног стања
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Скоро сви испитивани корисници имају свог изабраног лекара, већина их је сама бирала лекара.
Само 1,3% нема свог изабраног лекара. (Графикон 3)
Графикон 3. Дистрибуција корисника према одабиру изабраног лекара

Једна петина анкетираних је до сада мењала изабраног лекара. Најчешћи разлози за промену
лекара приказани су на графикону 4.
Графикон 4. Дистрибуција корисника према разлозима промене изабраног лекара

Око две трећине анкетираних се лечи код свог лекара више од 3 године.
Близу половине анкетираних никада не заказује преглед код изабраног лекара. Када се
посматрају службе појединачно , највећи проценат корисника који никад не заказује прегледе је
у служби за зз одраслих 24%, а најмањи у служби за зз жена 2,7%. У општој медицини највише
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корисника буде примљено истог дана или чекају 1 до 3 дана, тек сваки 25-ти чека на преглед
више од 3 дана. Код педијатра већина деце буде прегледана истог дана без заказивања, а мање
од 1% чека на преглед 3 дана. Код гинеколога прегледи се заказују најчешће за 1 до 3 дана или
се никада не заказују. (Графикон 5)
Графикон 5. Дистрибуција корисника према заказивању и дужини чекања на заказани преглед
по службама

У свакодневном раду, лекари доста времена посвећују и здравствено-васпитним садржајима. О
томе да ли им изабрани лекари дају савете о унапређењу здравља и спречавању болести,
анкетирани корисници су се изјаснили на следећи начин (Графикон 6):
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Графикон 6. Дистрибуција најчешћих здравствено-васпитних садржаја у ПЗЗ

Већина анкетираних се позитивно изјаснила по питању рада медицинских сестара у овим
службама (Графикон 7).
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Графикон 7. Дистрибуција корисника према мишљењу о одређеним карактеристикама
медицинских сестара

Такође, већина анкетираних се позитивно изјаснила по питању рада лекара у овим службама
(Графикон 8).
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Графикон 8. Дистрибуција корисника према мишљењу о одређеним карактеристикама
изабраних лекара

Узимајући све у обзир, већина анкетираних корисника је задовољна радом служби у којима
раде изабрани лекари (око 80%), 12% је неутралног става, а 5% је незадовољних.
Графикон 9. Дистрибуција корисника према општем задовољству у службама ПЗЗ
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Опште задовољство радом у овим службама, исказано средњим оценама је ниже него претходне
године, и има најнижу вредност у току периода 2010-2014. године. (Графикон 10)
Графикон 10. Средње оцене општег задовољства корисника радом служби у којима раде
изабрани лекари 2010-2014 године

*

*

*

ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СЛУЖБИ
Анкетирањем је обухваћена једнодневна популација пацијената који су посетили
специјалистичко-консултативну службу интерне медицине у домовима здравља Сремског
округа, изузев у ДЗ Сремска Митровица (ДЗ Рума, ДЗ Ириг, ДЗ Пећинци, ДЗ Стара Пазова, ДЗ
Инђија, ДЗ Шид), као и у Општој болници Сремска Митровица. Анкетиран је укупно 201
пацијент.
Корисници су се изјашњавали о следећим карактеристикама које се односе на рад
специјалистичке службе:
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Графикон 1. Дистрибуција корисника према мишљењу о одређеним карактеристикама
специјалистичке службе интерне медицине

Велика већина анкетираних корисника је задовољна испитиваним карактеристикама
специјалистичке службе. Највише незадовољних је по питању могућности телефонског
заказивања (сваки тринаести), затим по питању времена чекања од тренутка заказивања до
термина прегледа (сваки седамнаести) и времена чекања у чекаоници. (Графикон 1)
Средње оцене задовољства радом специјалистичке интернистичке службе у 2014. години
су ниже у односу на 2013. годину по свим питањима, изузев у погледу времена чекања на
преглед од тренутка заказивања, као и могућности телефонског заказивања прегледа. По
питању љубазности и професионалности, средња оцена задовољства опада од 2012, када је
имала највишу вредност, и у 2014 износи 4,41. Задовољство по питању добијања инструкција о
датуму, времену и месту прегледа има највишу средњу оцену у 2012, затим опада и у 2013. и
2014. има исту вредност 4,37. Задовољство временом чекања у чекаоници незнатно је порасло у
2014. у односу на 2013. годину и износи 4,05, а највише вредности забележене су у 2012. години
Највише пацијената на заказан преглед чека од 7 до 15 дана (скоро четвртина), 22% је
примљено истог дана без заказивања, а свега 6% чека више од 30 дана на заказан преглед, што
је готово двоструко мање у односу на претходну годину. У 2013-тој највише пацијената чекало
је на преглед од 15 до 30 дана. (Графикон 2)
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Графикон 2. Дистрибуција корисника према заказивању прегледа у специјалистичкој служби
интерне медицине

Већина анкетираних корисника је задовољна радом лекара у специјалистичкој служби. Изјаве о
раду лекара приказане су на графикону 3.
Графикон 3. Дистрибуција корисника према изјавама о одређеним карактеристикама лекара у
специјалистичкој служби интерне медицине

За постојање кутије, односно књиге за жалбе пацијената зна око 82% корисника, а њих 7% није
упознато. (Графикон 4.)
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Графикон 4. Дистрибуција корисника према упознатости са постојањем кутије/књиге за жалбе
у специјалистичкој служби интерне медицине

Нешто више од трећине пацијената платило је партиципацију за преглед код специјалисте.
(Графикон 5.)
Графикон 5. Дистрибуција корисника према плаћању прегледа у специјалистичкој служби
интерне медицине

Просечан број посета специјалисти у 2014. години је 2,27 и најнижи је у периоду 2010-2014. ,
као и у 2011. Највише вредности забележене су у 2010. години (2,8). Просечан број посета
приватном лекару опада од највиших вредности у 2012. години (0.98) и у 2014. износи 0,69.
Узимајући све наведено у обзир, корисници су се изјаснили о општем задовољству радом
специјалистичко-консултативне службе интерне медицине. Близу 90% се изјаснило као
задовољно, 7% је неодређеног става, а свега 1,3% је незадовољних. (Графикон 6)
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Графикон 6. Дистрибуција корисника према општем задовољству радом спец. службе

Средња оцена општег задовољства радом специјалистичке службе интерне медицине у 2014-тој
години износи 4,06 и нижа је у односу на претходне две године, и као и 2011-те достиже
најнижу вредност током посматраног периода. (Графикон 7)
Графикон 7. Средње оцене општег задовољства радом специјалистичке службе интерне
медицине 2010-2014.

*

*

*
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АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА БОЛНИЧКИМ ЛЕЧЕЊЕМ
Циљ процене задовољства корисника болничким лечењем је установити степен
задовољства корисника у здравственим установама, и који су то фактори који утичу на њихово
задовољство, односно незадовољство.
На територији Сремског округа, ово истраживање се спроводи у Општој болници Сремска
Митровица, Специјалној болници за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др
Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен и Специјалној болници за рехабилитацију „Термал“
Врдник.
Истраживање обухвата пацијенте са интернистичких, хируршких и гинеколошкоакушерских одељења, затим одељења за рехабилитацију, као и пацијенте из специјалистичкоконсултативне службе интерне медицине. Корисници попуњавају Упитник о задовољству
болничким лечењем и Упитник о задовољству радом специјалистичке службе (интерне
медицине).
Већина пацијената је задовољна општим утиском о процедури пријема у болницу (преко
90%), сваки двадесети је равнодушан, а тек 0,5% анкетираних су били незадовољни .
Анкетирани су се слично изјаснили и по питању задовољства отпустом из болнице- велика
већина је задовољна (преко 80%), док незадовољних није било. (Графикон 1а и 1б)
Графикон 1а. Дистрибуција корисника према општем утиску о процедури пријема и отпуста из
болнице
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Графикон 1б. Средња оцена општег утиска о процедури пријема по одељењима

Анкетирани су се изјашњавали и по питању задовољства услугама сестринске неге: велика
већина анкетираних изјаснила се као задовољна и веома задовољна свим критеријумима
сестринске неге (од 83% до 90%). Незадовоство је забележено једино по питању чекања на
сестру код хитне потребе (4% анкетираних) и објашњавања процедура, тестова, третмана (4%
анкетираних). Најнижа средња оцена задовољства сестринском негом забележена је на
интерном одељењу 4,29, а највиша на хирургији 4,7. (Графикон 2а и 2б)
Графикон 2а. Дистрибуција корисника према изјавама о одређеним карактеристикама
медицинских сестара у болници
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Графикон 2б. Средње оцене општег задовољства сестринском негом по одељењима

Услугама лекара током боравка у болници већина анкетираних је била задовољна и веома
задовољна, по свим критеријумима (од 83% до 89%). Незадовољних је било од 0,5% до 1%.
(Графикон 3а) Средње оцене задовољства услугама лекара приказане су на графикону 3б.
Графикон 3а. Дистрибуција корисника према изјавама о одређеним карактеристикама лекара у
болници

14

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Ул. Стари шор 47, 22000 Сремска Митровица
e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs
web: www.zdravlje-sm.org.rs
Тел:022/610-511

Тел/Факс:022/636-509

Жиро рачун: 840-209667-75

Графикон 3б. Средње оцене општег задовољства услугама лекара по одељењима

Опште задовољство услугама дијагностике оцењено је највишом оценом код већине испитаника
65%, 3% је равнодушних, а незадовољних није било. Око две трећине анкетираних је задовољно
услугама исхране, сваки осми је равнодушан, а незадовољних је око 5%. Око 80% анкетираних
се изјаснило као задовољни смештајем у болници, 8% су равнодушни, а мање од 1% су
незадовољни. (Графикон 4)
Најнижа средња оцена задовољства смештајем је на одељењу гинекологије и акушерства 3,72,
потом на интерном 4,06, на хируршким одељењима 4,27 и на одељењу рехабилитације 4,32.
Графикон 4. Дистрибуција корисника према општем задовољству услугама дијагностике,
исхране и смештаја у болници
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Када се узме све у обзир, задовољство укупним болничким лечењем оцењено је високим
оценама на свим одељењима где је вршено анкетирање. Највећи проценат задовољних
забележен је на интерном одељењу, преко 91%, затим на хируршком 85%, па на гинеколошкоакушерском 84%. Проценат равнодушних (ни задовољних, ни незадовољних) кретао се од 4,7%
до 9%. Нико од анкетираних се није изјаснио као незадовољан.
Током 2014-те године, анкетирани пацијенти су били најзадовољнији укупним
болничким лечењем на одељењу рехабилитације, средња оцена 4,32, а најнезадовољнији на
одељењу гинекологије и акушерства, средња оцена 3,88. (Графикон 5а.) У односу на претходну
годину, уочава се пад средње оцене задовољства на свим одељењима, изузев на рехабилитацији.
Тренд задовољства укупним болничким лечењем током периода 2010-2014. године приказан је
на графикону 5б.
Графикон 5а. Средње оцене задовољства укупним болничким лечењем по одељењима

Графикон 5б. Средње оцене задовољства укупним болничким лечењем по одељењима 20102014.

16

