
NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Priloga 1 - Bolnǐsnica Golnik

Sprejem v bolnǐsnico

Kako  dolgo  od  vašega  prihoda  v                     
 bolnišnico  je  trajal  postopek,  da  ste  prišli       
 do  svoje  postelje  ali  sobe  na  oddelku?         

Ali  so  v  bolnišnici  kdaj  spremenili  datum        
 sprejema  tako,  da  je  bil  sprejem  preložen      
 na  kasnejši  cas?                                               

Sodeloval(a)  sem  pri    dogovoru  datuma         
 mojega  sprejema  v  bolnišnico.                         

1 2 3 4 5

99

99

99

slabo dobro N

Kako so vas obravnavali zdravniki?

Zdravniki  so  pred  mano  govorili  o  meni,        
 kot  da  me  ni.                                                    

Zdravnik  mi  je  zagotovil  zasebnost  pri            
 pogovoru,  viziti  in  opravljanju  posegov  ter      
 me  obvaroval  pred  nezaželenimi  pogledi  in    
 poslušanjem    s  strani  drugih.                          

Zdravnik  mi  je  pred  posegi  ali  preiskavami    
 na  razumljiv  nacin  razložil  poseg  ali                
 preiskavo  in  možne  zaplete.                             

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 zdravnikom?                                                        

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 zdravniku,  sem  dobil(a)  odgovore  na  meni     
 razumljiv  nacin.                                                  

Zdravniki  so  me  obravnavali  vljudno  in           
 spoštljivo.                                                            

1 2 3 4 5

199

199

189

167

189

199

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Kako so vas obravnavale medicinske sestre?

Koliko  casa  je  trajalo,  da  je  prišla                   
 medicinska  sestra,  ko  ste  jo  potrebovali  in     
 prosili  za  pomoc?                                              

Medicinske  sestre  so  pred  mano  govorile,      
 kot  da  me  ni.                                                    

Pri  izvajanju  negovalnih  postopkov  so  me      
 medicinske  sestre  zašcitile  pred  neželenimi    
 pogledi.                                                               

Medicinske  sestre    so  mi  zagotovile                
 mojo  zasebnost  pri  pogovoru,  viziti  in             
 opravljanju  posegov.                                          

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 medicinsko  sestro?                                            

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 medicinski  sestri,  sem  dobil(a)  odgovore         
 na  meni  razumljiv  nacin.                                  

Medicinske  sestre  so  me  obravnavale             
 vljudno    in  spoštljivo.                                        

1 2 3 4 5

135

199

199

199

161

184

199

slabo dobro N

Vaše zdravljenje

Ali  je  osebje  storilo  vse  za  zmanjšanje          
 bolecin?                                                               

Ali  so  Vam  pojasnili  razloge  za  jemanje         
 zdravil,  ucinke  in  stranske  ucinke                     
 predpisanih  zdravil?                                           

Ali  ste  imeli  obcutek,  da  vaše  pritožbe           
 zdravniki  in  medicinske  sestre  jemljejo            
 resno?                                                                 

Ali  ste    dobili    pomoc  medicinskih  sester      
 ali  drugega  osebja,  ko  ste  šli  na                     
 stranišce?                                                            

Moji  družinski  clani  so  se  z  mojim                  
 zdravnikom  lahko  pogovorili.                             

Vcasih  je  nek  zdravnik  ali  medicinska             
 sestra  rekla  eno  o  moji  bolezni,                      
 zdravljenju  in  zdravstveni    negi,  drug              
 zdravnik  ali  medicinska  sestra  pa  cisto           
 nekaj  drugega.                                                   

1 2 3 4 5

98

180

42

80

163

199

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Bolnǐsnično okolje

Ali  ste  bili  v  bolnišnici  seznanjeni  s                
 pravicami  in  dolžnostmi,  ki  jih  imate  kot         
 bolnik?                                                                 

Ponoci  sem  se  zbujal(a)  zaradi  hrupa,  ki       
 ga  je  povzrocalo  zdravstveno  osebje.             

Ali  so  bili  Vaša  soba,  stranišce    in                 
 kopalnica  cisti.                                                    

1 2 3 4 5

199

198

199

slabo dobro N

Odpust iz bolnǐsnice

Ob  odpustu    sem  dobil(a)  pisno                      
 informacijo  o  tem,  na    katere    opozorilne      
 znake  moram  biti  pozoren  (pozorna)  v            
 zvezi  s  svojo  boleznijo.                                     

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,    kašni  so  stranski              
 ucinki    zdravil.                                                    

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,  katera  zdravila  in  kako      
 jih  moram  jemati  doma.                                    

1 2 3 4 5

199

184

184

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Priloga 2 - Bolnǐsnica Valdoltra

Sprejem v bolnǐsnico

Kako  dolgo  od  vašega  prihoda  v                     
 bolnišnico  je  trajal  postopek,  da  ste  prišli       
 do  svoje  postelje  ali  sobe  na  oddelku?         

Ali  so  v  bolnišnici  kdaj  spremenili  datum        
 sprejema  tako,  da  je  bil  sprejem  preložen      
 na  kasnejši  cas?                                               

Sodeloval(a)  sem  pri    dogovoru  datuma         
 mojega  sprejema  v  bolnišnico.                         

1 2 3 4 5

262

258

233

slabo dobro N

Kako so vas obravnavali zdravniki?

Zdravniki  so  pred  mano  govorili  o  meni,        
 kot  da  me  ni.                                                    

Zdravnik  mi  je  zagotovil  zasebnost  pri            
 pogovoru,  viziti  in  opravljanju  posegov  ter      
 me  obvaroval  pred  nezaželenimi  pogledi  in    
 poslušanjem    s  strani  drugih.                          

Zdravnik  mi  je  pred  posegi  ali  preiskavami    
 na  razumljiv  nacin  razložil  poseg  ali                
 preiskavo  in  možne  zaplete.                             

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 zdravnikom?                                                        

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 zdravniku,  sem  dobil(a)  odgovore  na  meni     
 razumljiv  nacin.                                                  

Zdravniki  so  me  obravnavali  vljudno  in           
 spoštljivo.                                                            

1 2 3 4 5

300

281

274

227

288

310

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Kako so vas obravnavale medicinske sestre?

Koliko  casa  je  trajalo,  da  je  prišla                   
 medicinska  sestra,  ko  ste  jo  potrebovali  in     
 prosili  za  pomoc?                                              

Medicinske  sestre  so  pred  mano  govorile,      
 kot  da  me  ni.                                                    

Pri  izvajanju  negovalnih  postopkov  so  me      
 medicinske  sestre  zašcitile  pred  neželenimi    
 pogledi.                                                               

Medicinske  sestre    so  mi  zagotovile                
 mojo  zasebnost  pri  pogovoru,  viziti  in             
 opravljanju  posegov.                                          

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 medicinsko  sestro?                                            

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 medicinski  sestri,  sem  dobil(a)  odgovore         
 na  meni  razumljiv  nacin.                                  

Medicinske  sestre  so  me  obravnavale             
 vljudno    in  spoštljivo.                                        

1 2 3 4 5

215

297

270

284

236

280

313

slabo dobro N

Vaše zdravljenje

Ali  je  osebje  storilo  vse  za  zmanjšanje          
 bolecin?                                                               

Ali  so  Vam  pojasnili  razloge  za  jemanje         
 zdravil,  ucinke  in  stranske  ucinke                     
 predpisanih  zdravil?                                           

Ali  ste  imeli  obcutek,  da  vaše  pritožbe           
 zdravniki  in  medicinske  sestre  jemljejo            
 resno?                                                                 

Ali  ste    dobili    pomoc  medicinskih  sester      
 ali  drugega  osebja,  ko  ste  šli  na                     
 stranišce?                                                            

Moji  družinski  clani  so  se  z  mojim                  
 zdravnikom  lahko  pogovorili.                             

Vcasih  je  nek  zdravnik  ali  medicinska             
 sestra  rekla  eno  o  moji  bolezni,                      
 zdravljenju  in  zdravstveni    negi,  drug              
 zdravnik  ali  medicinska  sestra  pa  cisto           
 nekaj  drugega.                                                   

1 2 3 4 5

266

265

92

187

228

300

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Bolnǐsnično okolje

Ali  ste  bili  v  bolnišnici  seznanjeni  s                
 pravicami  in  dolžnostmi,  ki  jih  imate  kot         
 bolnik?                                                                 

Ponoci  sem  se  zbujal(a)  zaradi  hrupa,  ki       
 ga  je  povzrocalo  zdravstveno  osebje.             

Ali  so  bili  Vaša  soba,  stranišce    in                 
 kopalnica  cisti.                                                    

1 2 3 4 5

294

297

310

slabo dobro N

Odpust iz bolnǐsnice

Ob  odpustu    sem  dobil(a)  pisno                      
 informacijo  o  tem,  na    katere    opozorilne      
 znake  moram  biti  pozoren  (pozorna)  v            
 zvezi  s  svojo  boleznijo.                                     

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,    kašni  so  stranski              
 ucinki    zdravil.                                                    

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,  katera  zdravila  in  kako      
 jih  moram  jemati  doma.                                    

1 2 3 4 5

215

185

209

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Priloga 3 - Inštitut za rehabilitacijo

Sprejem v bolnǐsnico

Kako  dolgo  od  vašega  prihoda  v                     
 bolnišnico  je  trajal  postopek,  da  ste  prišli       
 do  svoje  postelje  ali  sobe  na  oddelku?         

Ali  so  v  bolnišnici  kdaj  spremenili  datum        
 sprejema  tako,  da  je  bil  sprejem  preložen      
 na  kasnejši  cas?                                               

Sodeloval(a)  sem  pri    dogovoru  datuma         
 mojega  sprejema  v  bolnišnico.                         

1 2 3 4 5

143

140

136

slabo dobro N

Kako so vas obravnavali zdravniki?

Zdravniki  so  pred  mano  govorili  o  meni,        
 kot  da  me  ni.                                                    

Zdravnik  mi  je  zagotovil  zasebnost  pri            
 pogovoru,  viziti  in  opravljanju  posegov  ter      
 me  obvaroval  pred  nezaželenimi  pogledi  in    
 poslušanjem    s  strani  drugih.                          

Zdravnik  mi  je  pred  posegi  ali  preiskavami    
 na  razumljiv  nacin  razložil  poseg  ali                
 preiskavo  in  možne  zaplete.                             

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 zdravnikom?                                                        

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 zdravniku,  sem  dobil(a)  odgovore  na  meni     
 razumljiv  nacin.                                                  

Zdravniki  so  me  obravnavali  vljudno  in           
 spoštljivo.                                                            

1 2 3 4 5

181

181

141

131

162

186

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Kako so vas obravnavale medicinske sestre?

Koliko  casa  je  trajalo,  da  je  prišla                   
 medicinska  sestra,  ko  ste  jo  potrebovali  in     
 prosili  za  pomoc?                                              

Medicinske  sestre  so  pred  mano  govorile,      
 kot  da  me  ni.                                                    

Pri  izvajanju  negovalnih  postopkov  so  me      
 medicinske  sestre  zašcitile  pred  neželenimi    
 pogledi.                                                               

Medicinske  sestre    so  mi  zagotovile                
 mojo  zasebnost  pri  pogovoru,  viziti  in             
 opravljanju  posegov.                                          

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 medicinsko  sestro?                                            

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 medicinski  sestri,  sem  dobil(a)  odgovore         
 na  meni  razumljiv  nacin.                                  

Medicinske  sestre  so  me  obravnavale             
 vljudno    in  spoštljivo.                                        

1 2 3 4 5

111

179

177

178

141

171

188

slabo dobro N

Vaše zdravljenje

Ali  je  osebje  storilo  vse  za  zmanjšanje          
 bolecin?                                                               

Ali  ste  imeli  obcutek,  da  vaše  pritožbe           
 zdravniki  in  medicinske  sestre  jemljejo            
 resno?                                                                 

Ali  ste    dobili    pomoc  medicinskih  sester      
 ali  drugega  osebja,  ko  ste  šli  na                     
 stranišce?                                                            

Moji  družinski  clani  so  se  z  mojim                  
 zdravnikom  lahko  pogovorili.                             

Vcasih  je  nek  zdravnik  ali  medicinska             
 sestra  rekla  eno  o  moji  bolezni,                      
 zdravljenju  in  zdravstveni    negi,  drug              
 zdravnik  ali  medicinska  sestra  pa  cisto           
 nekaj  drugega.                                                   

1 2 3 4 5

106

70

92

159

182

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Bolnǐsnično okolje

Ali  ste  bili  v  bolnišnici  seznanjeni  s                
 pravicami  in  dolžnostmi,  ki  jih  imate  kot         
 bolnik?                                                                 

Ponoci  sem  se  zbujal(a)  zaradi  hrupa,  ki       
 ga  je  povzrocalo  zdravstveno  osebje.             

Ali  so  bili  Vaša  soba,  stranišce    in                 
 kopalnica  cisti.                                                    

1 2 3 4 5

190

189

186

slabo dobro N

Odpust iz bolnǐsnice

Ob  odpustu    sem  dobil(a)  pisno                      
 informacijo  o  tem,  na    katere    opozorilne      
 znake  moram  biti  pozoren  (pozorna)  v            
 zvezi  s  svojo  boleznijo.                                     

1 2 3 4 5

153

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Priloga 4 - KC Ljubljana

Sprejem v bolnǐsnico

Kako  dolgo  od  vašega  prihoda  v                     
 bolnišnico  je  trajal  postopek,  da  ste  prišli       
 do  svoje  postelje  ali  sobe  na  oddelku?         

Ali  so  v  bolnišnici  kdaj  spremenili  datum        
 sprejema  tako,  da  je  bil  sprejem  preložen      
 na  kasnejši  cas?                                               

Sodeloval(a)  sem  pri    dogovoru  datuma         
 mojega  sprejema  v  bolnišnico.                         

1 2 3 4 5

284

275

274

slabo dobro N

Kako so vas obravnavali zdravniki?

Zdravniki  so  pred  mano  govorili  o  meni,        
 kot  da  me  ni.                                                    

Zdravnik  mi  je  zagotovil  zasebnost  pri            
 pogovoru,  viziti  in  opravljanju  posegov  ter      
 me  obvaroval  pred  nezaželenimi  pogledi  in    
 poslušanjem    s  strani  drugih.                          

Zdravnik  mi  je  pred  posegi  ali  preiskavami    
 na  razumljiv  nacin  razložil  poseg  ali                
 preiskavo  in  možne  zaplete.                             

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 zdravnikom?                                                        

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 zdravniku,  sem  dobil(a)  odgovore  na  meni     
 razumljiv  nacin.                                                  

Zdravniki  so  me  obravnavali  vljudno  in           
 spoštljivo.                                                            

1 2 3 4 5

489

466

480

403

462

492

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Kako so vas obravnavale medicinske sestre?

Koliko  casa  je  trajalo,  da  je  prišla                   
 medicinska  sestra,  ko  ste  jo  potrebovali  in     
 prosili  za  pomoc?                                              

Medicinske  sestre  so  pred  mano  govorile,      
 kot  da  me  ni.                                                    

Pri  izvajanju  negovalnih  postopkov  so  me      
 medicinske  sestre  zašcitile  pred  neželenimi    
 pogledi.                                                               

Medicinske  sestre    so  mi  zagotovile                
 mojo  zasebnost  pri  pogovoru,  viziti  in             
 opravljanju  posegov.                                          

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 medicinsko  sestro?                                            

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 medicinski  sestri,  sem  dobil(a)  odgovore         
 na  meni  razumljiv  nacin.                                  

Medicinske  sestre  so  me  obravnavale             
 vljudno    in  spoštljivo.                                        

1 2 3 4 5

313

487

472

478

419

474

495

slabo dobro N

Vaše zdravljenje

Ali  je  osebje  storilo  vse  za  zmanjšanje          
 bolecin?                                                               

Ali  so  Vam  pojasnili  razloge  za  jemanje         
 zdravil,  ucinke  in  stranske  ucinke                     
 predpisanih  zdravil?                                           

Ali  ste  imeli  obcutek,  da  vaše  pritožbe           
 zdravniki  in  medicinske  sestre  jemljejo            
 resno?                                                                 

Ali  ste    dobili    pomoc  medicinskih  sester      
 ali  drugega  osebja,  ko  ste  šli  na                     
 stranišce?                                                            

Moji  družinski  clani  so  se  z  mojim                  
 zdravnikom  lahko  pogovorili.                             

Vcasih  je  nek  zdravnik  ali  medicinska             
 sestra  rekla  eno  o  moji  bolezni,                      
 zdravljenju  in  zdravstveni    negi,  drug              
 zdravnik  ali  medicinska  sestra  pa  cisto           
 nekaj  drugega.                                                   

1 2 3 4 5

327

438

151

261

336

484

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Bolnǐsnično okolje

Ali  ste  bili  v  bolnišnici  seznanjeni  s                
 pravicami  in  dolžnostmi,  ki  jih  imate  kot         
 bolnik?                                                                 

Ponoci  sem  se  zbujal(a)  zaradi  hrupa,  ki       
 ga  je  povzrocalo  zdravstveno  osebje.             

Ali  so  bili  Vaša  soba,  stranišce    in                 
 kopalnica  cisti.                                                    

1 2 3 4 5

477

493

485

slabo dobro N

Odpust iz bolnǐsnice

Ob  odpustu    sem  dobil(a)  pisno                      
 informacijo  o  tem,  na    katere    opozorilne      
 znake  moram  biti  pozoren  (pozorna)  v            
 zvezi  s  svojo  boleznijo.                                     

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,    kašni  so  stranski              
 ucinki    zdravil.                                                    

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,  katera  zdravila  in  kako      
 jih  moram  jemati  doma.                                    

1 2 3 4 5

415

348

377

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Priloga 5 - Kirurški sanatorij Rožna dolina

Sprejem v bolnǐsnico

Kako  dolgo  od  vašega  prihoda  v                     
 bolnišnico  je  trajal  postopek,  da  ste  prišli       
 do  svoje  postelje  ali  sobe  na  oddelku?         

Ali  so  v  bolnišnici  kdaj  spremenili  datum        
 sprejema  tako,  da  je  bil  sprejem  preložen      
 na  kasnejši  cas?                                               

Sodeloval(a)  sem  pri    dogovoru  datuma         
 mojega  sprejema  v  bolnišnico.                         

1 2 3 4 5

100

100

100

slabo dobro N

Kako so vas obravnavali zdravniki?

Zdravniki  so  pred  mano  govorili  o  meni,        
 kot  da  me  ni.                                                    

Zdravnik  mi  je  zagotovil  zasebnost  pri            
 pogovoru,  viziti  in  opravljanju  posegov  ter      
 me  obvaroval  pred  nezaželenimi  pogledi  in    
 poslušanjem    s  strani  drugih.                          

Zdravnik  mi  je  pred  posegi  ali  preiskavami    
 na  razumljiv  nacin  razložil  poseg  ali                
 preiskavo  in  možne  zaplete.                             

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 zdravnikom?                                                        

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 zdravniku,  sem  dobil(a)  odgovore  na  meni     
 razumljiv  nacin.                                                  

Zdravniki  so  me  obravnavali  vljudno  in           
 spoštljivo.                                                            

1 2 3 4 5

100

100

97

67

92

100

slabo dobro N
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Kako so vas obravnavale medicinske sestre?

Koliko  casa  je  trajalo,  da  je  prišla                   
 medicinska  sestra,  ko  ste  jo  potrebovali  in     
 prosili  za  pomoc?                                              

Medicinske  sestre  so  pred  mano  govorile,      
 kot  da  me  ni.                                                    

Pri  izvajanju  negovalnih  postopkov  so  me      
 medicinske  sestre  zašcitile  pred  neželenimi    
 pogledi.                                                               

Medicinske  sestre    so  mi  zagotovile                
 mojo  zasebnost  pri  pogovoru,  viziti  in             
 opravljanju  posegov.                                          

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 medicinsko  sestro?                                            

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 medicinski  sestri,  sem  dobil(a)  odgovore         
 na  meni  razumljiv  nacin.                                  

Medicinske  sestre  so  me  obravnavale             
 vljudno    in  spoštljivo.                                        

1 2 3 4 5

70

100

100

100

81

95

100

slabo dobro N

Vaše zdravljenje

Ali  je  osebje  storilo  vse  za  zmanjšanje          
 bolecin?                                                               

Ali  so  Vam  pojasnili  razloge  za  jemanje         
 zdravil,  ucinke  in  stranske  ucinke                     
 predpisanih  zdravil?                                           

Ali  ste  imeli  obcutek,  da  vaše  pritožbe           
 zdravniki  in  medicinske  sestre  jemljejo            
 resno?                                                                 

Ali  ste    dobili    pomoc  medicinskih  sester      
 ali  drugega  osebja,  ko  ste  šli  na                     
 stranišce?                                                            

Moji  družinski  clani  so  se  z  mojim                  
 zdravnikom  lahko  pogovorili.                             

Vcasih  je  nek  zdravnik  ali  medicinska             
 sestra  rekla  eno  o  moji  bolezni,                      
 zdravljenju  in  zdravstveni    negi,  drug              
 zdravnik  ali  medicinska  sestra  pa  cisto           
 nekaj  drugega.                                                   

1 2 3 4 5

59

63

17

72

33

100

slabo dobro N
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Bolnǐsnično okolje

Ali  ste  bili  v  bolnišnici  seznanjeni  s                
 pravicami  in  dolžnostmi,  ki  jih  imate  kot         
 bolnik?                                                                 

Ponoci  sem  se  zbujal(a)  zaradi  hrupa,  ki       
 ga  je  povzrocalo  zdravstveno  osebje.             

Ali  so  bili  Vaša  soba,  stranišce    in                 
 kopalnica  cisti.                                                    

1 2 3 4 5

100

100

100

slabo dobro N

Odpust iz bolnǐsnice

Ob  odpustu    sem  dobil(a)  pisno                      
 informacijo  o  tem,  na    katere    opozorilne      
 znake  moram  biti  pozoren  (pozorna)  v            
 zvezi  s  svojo  boleznijo.                                     

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,    kašni  so  stranski              
 ucinki    zdravil.                                                    

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,  katera  zdravila  in  kako      
 jih  moram  jemati  doma.                                    

1 2 3 4 5

100

41

41

slabo dobro N
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Priloga 6 - MC Medicor

Sprejem v bolnǐsnico

Kako  dolgo  od  vašega  prihoda  v                     
 bolnišnico  je  trajal  postopek,  da  ste  prišli       
 do  svoje  postelje  ali  sobe  na  oddelku?         

Ali  so  v  bolnišnici  kdaj  spremenili  datum        
 sprejema  tako,  da  je  bil  sprejem  preložen      
 na  kasnejši  cas?                                               

Sodeloval(a)  sem  pri    dogovoru  datuma         
 mojega  sprejema  v  bolnišnico.                         

1 2 3 4 5

97

97

97

slabo dobro N

Kako so vas obravnavali zdravniki?

Zdravniki  so  pred  mano  govorili  o  meni,        
 kot  da  me  ni.                                                    

Zdravnik  mi  je  zagotovil  zasebnost  pri            
 pogovoru,  viziti  in  opravljanju  posegov  ter      
 me  obvaroval  pred  nezaželenimi  pogledi  in    
 poslušanjem    s  strani  drugih.                          

Zdravnik  mi  je  pred  posegi  ali  preiskavami    
 na  razumljiv  nacin  razložil  poseg  ali                
 preiskavo  in  možne  zaplete.                             

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 zdravnikom?                                                        

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 zdravniku,  sem  dobil(a)  odgovore  na  meni     
 razumljiv  nacin.                                                  

Zdravniki  so  me  obravnavali  vljudno  in           
 spoštljivo.                                                            

1 2 3 4 5

100

100

100

84

100

100

slabo dobro N
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Kako so vas obravnavale medicinske sestre?

Koliko  casa  je  trajalo,  da  je  prišla                   
 medicinska  sestra,  ko  ste  jo  potrebovali  in     
 prosili  za  pomoc?                                              

Medicinske  sestre  so  pred  mano  govorile,      
 kot  da  me  ni.                                                    

Pri  izvajanju  negovalnih  postopkov  so  me      
 medicinske  sestre  zašcitile  pred  neželenimi    
 pogledi.                                                               

Medicinske  sestre    so  mi  zagotovile                
 mojo  zasebnost  pri  pogovoru,  viziti  in             
 opravljanju  posegov.                                          

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 medicinsko  sestro?                                            

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 medicinski  sestri,  sem  dobil(a)  odgovore         
 na  meni  razumljiv  nacin.                                  

Medicinske  sestre  so  me  obravnavale             
 vljudno    in  spoštljivo.                                        

1 2 3 4 5

85

100

100

100

81

99

100

slabo dobro N

Vaše zdravljenje

Ali  je  osebje  storilo  vse  za  zmanjšanje          
 bolecin?                                                               

Ali  so  Vam  pojasnili  razloge  za  jemanje         
 zdravil,  ucinke  in  stranske  ucinke                     
 predpisanih  zdravil?                                           

Ali  ste  imeli  obcutek,  da  vaše  pritožbe           
 zdravniki  in  medicinske  sestre  jemljejo            
 resno?                                                                 

Ali  ste    dobili    pomoc  medicinskih  sester      
 ali  drugega  osebja,  ko  ste  šli  na                     
 stranišce?                                                            

Moji  družinski  clani  so  se  z  mojim                  
 zdravnikom  lahko  pogovorili.                             

Vcasih  je  nek  zdravnik  ali  medicinska             
 sestra  rekla  eno  o  moji  bolezni,                      
 zdravljenju  in  zdravstveni    negi,  drug              
 zdravnik  ali  medicinska  sestra  pa  cisto           
 nekaj  drugega.                                                   

1 2 3 4 5

34

85

2

76

82

100

slabo dobro N
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Bolnǐsnično okolje

Ali  ste  bili  v  bolnišnici  seznanjeni  s                
 pravicami  in  dolžnostmi,  ki  jih  imate  kot         
 bolnik?                                                                 

Ponoci  sem  se  zbujal(a)  zaradi  hrupa,  ki       
 ga  je  povzrocalo  zdravstveno  osebje.             

Ali  so  bili  Vaša  soba,  stranišce    in                 
 kopalnica  cisti.                                                    

1 2 3 4 5

100

100

100

slabo dobro N

Odpust iz bolnǐsnice

Ob  odpustu    sem  dobil(a)  pisno                      
 informacijo  o  tem,  na    katere    opozorilne      
 znake  moram  biti  pozoren  (pozorna)  v            
 zvezi  s  svojo  boleznijo.                                     

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,    kašni  so  stranski              
 ucinki    zdravil.                                                    

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,  katera  zdravila  in  kako      
 jih  moram  jemati  doma.                                    

1 2 3 4 5

100

94

94

slabo dobro N
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Priloga 7 - Onkološki inštitut

Sprejem v bolnǐsnico

Kako  dolgo  od  vašega  prihoda  v                     
 bolnišnico  je  trajal  postopek,  da  ste  prišli       
 do  svoje  postelje  ali  sobe  na  oddelku?         

Ali  so  v  bolnišnici  kdaj  spremenili  datum        
 sprejema  tako,  da  je  bil  sprejem  preložen      
 na  kasnejši  cas?                                               

Sodeloval(a)  sem  pri    dogovoru  datuma         
 mojega  sprejema  v  bolnišnico.                         

1 2 3 4 5

257

255

250

slabo dobro N

Kako so vas obravnavali zdravniki?

Zdravniki  so  pred  mano  govorili  o  meni,        
 kot  da  me  ni.                                                    

Zdravnik  mi  je  zagotovil  zasebnost  pri            
 pogovoru,  viziti  in  opravljanju  posegov  ter      
 me  obvaroval  pred  nezaželenimi  pogledi  in    
 poslušanjem    s  strani  drugih.                          

Zdravnik  mi  je  pred  posegi  ali  preiskavami    
 na  razumljiv  nacin  razložil  poseg  ali                
 preiskavo  in  možne  zaplete.                             

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 zdravnikom?                                                        

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 zdravniku,  sem  dobil(a)  odgovore  na  meni     
 razumljiv  nacin.                                                  

Zdravniki  so  me  obravnavali  vljudno  in           
 spoštljivo.                                                            

1 2 3 4 5

374

368

365

331

363

379

slabo dobro N
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Kako so vas obravnavale medicinske sestre?

Koliko  casa  je  trajalo,  da  je  prišla                   
 medicinska  sestra,  ko  ste  jo  potrebovali  in     
 prosili  za  pomoc?                                              

Medicinske  sestre  so  pred  mano  govorile,      
 kot  da  me  ni.                                                    

Pri  izvajanju  negovalnih  postopkov  so  me      
 medicinske  sestre  zašcitile  pred  neželenimi    
 pogledi.                                                               

Medicinske  sestre    so  mi  zagotovile                
 mojo  zasebnost  pri  pogovoru,  viziti  in             
 opravljanju  posegov.                                          

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 medicinsko  sestro?                                            

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 medicinski  sestri,  sem  dobil(a)  odgovore         
 na  meni  razumljiv  nacin.                                  

Medicinske  sestre  so  me  obravnavale             
 vljudno    in  spoštljivo.                                        

1 2 3 4 5

311

375

368

375

328

368

386

slabo dobro N

Vaše zdravljenje

Ali  je  osebje  storilo  vse  za  zmanjšanje          
 bolecin?                                                               

Ali  so  Vam  pojasnili  razloge  za  jemanje         
 zdravil,  ucinke  in  stranske  ucinke                     
 predpisanih  zdravil?                                           

Ali  ste  imeli  obcutek,  da  vaše  pritožbe           
 zdravniki  in  medicinske  sestre  jemljejo            
 resno?                                                                 

Ali  ste    dobili    pomoc  medicinskih  sester      
 ali  drugega  osebja,  ko  ste  šli  na                     
 stranišce?                                                            

Moji  družinski  clani  so  se  z  mojim                  
 zdravnikom  lahko  pogovorili.                             

Vcasih  je  nek  zdravnik  ali  medicinska             
 sestra  rekla  eno  o  moji  bolezni,                      
 zdravljenju  in  zdravstveni    negi,  drug              
 zdravnik  ali  medicinska  sestra  pa  cisto           
 nekaj  drugega.                                                   

1 2 3 4 5

215

348

148

135

304

370

slabo dobro N
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Bolnǐsnično okolje

Ali  ste  bili  v  bolnišnici  seznanjeni  s                
 pravicami  in  dolžnostmi,  ki  jih  imate  kot         
 bolnik?                                                                 

Ponoci  sem  se  zbujal(a)  zaradi  hrupa,  ki       
 ga  je  povzrocalo  zdravstveno  osebje.             

Ali  so  bili  Vaša  soba,  stranišce    in                 
 kopalnica  cisti.                                                    

1 2 3 4 5

364

382

380

slabo dobro N

Odpust iz bolnǐsnice

Ob  odpustu    sem  dobil(a)  pisno                      
 informacijo  o  tem,  na    katere    opozorilne      
 znake  moram  biti  pozoren  (pozorna)  v            
 zvezi  s  svojo  boleznijo.                                     

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,    kašni  so  stranski              
 ucinki    zdravil.                                                    

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,  katera  zdravila  in  kako      
 jih  moram  jemati  doma.                                    

1 2 3 4 5

332

307

322

slabo dobro N

35
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Priloga 8 - Bolnǐsnica za ženske bolezni in poro-

dnǐstvo Postojna

Sprejem v bolnǐsnico

Kako  dolgo  od  vašega  prihoda  v                     
 bolnišnico  je  trajal  postopek,  da  ste  prišli       
 do  svoje  postelje  ali  sobe  na  oddelku?         

Ali  so  v  bolnišnici  kdaj  spremenili  datum        
 sprejema  tako,  da  je  bil  sprejem  preložen      
 na  kasnejši  cas?                                               

Sodeloval(a)  sem  pri    dogovoru  datuma         
 mojega  sprejema  v  bolnišnico.                         

1 2 3 4 5

93

93

93

slabo dobro N

Kako so vas obravnavali zdravniki?

Zdravniki  so  pred  mano  govorili  o  meni,        
 kot  da  me  ni.                                                    

Zdravnik  mi  je  zagotovil  zasebnost  pri            
 pogovoru,  viziti  in  opravljanju  posegov  ter      
 me  obvaroval  pred  nezaželenimi  pogledi  in    
 poslušanjem    s  strani  drugih.                          

Zdravnik  mi  je  pred  posegi  ali  preiskavami    
 na  razumljiv  nacin  razložil  poseg  ali                
 preiskavo  in  možne  zaplete.                             

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 zdravnikom?                                                        

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 zdravniku,  sem  dobil(a)  odgovore  na  meni     
 razumljiv  nacin.                                                  

Zdravniki  so  me  obravnavali  vljudno  in           
 spoštljivo.                                                            

1 2 3 4 5

100

99

100

81

96

100

slabo dobro N
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Kako so vas obravnavale medicinske sestre?

Koliko  casa  je  trajalo,  da  je  prišla                   
 medicinska  sestra,  ko  ste  jo  potrebovali  in     
 prosili  za  pomoc?                                              

Medicinske  sestre  so  pred  mano  govorile,      
 kot  da  me  ni.                                                    

Pri  izvajanju  negovalnih  postopkov  so  me      
 medicinske  sestre  zašcitile  pred  neželenimi    
 pogledi.                                                               

Medicinske  sestre    so  mi  zagotovile                
 mojo  zasebnost  pri  pogovoru,  viziti  in             
 opravljanju  posegov.                                          

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 medicinsko  sestro?                                            

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 medicinski  sestri,  sem  dobil(a)  odgovore         
 na  meni  razumljiv  nacin.                                  

Medicinske  sestre  so  me  obravnavale             
 vljudno    in  spoštljivo.                                        

1 2 3 4 5

39

100

100

100

92

94

100

slabo dobro N

Vaše zdravljenje

Ali  je  osebje  storilo  vse  za  zmanjšanje          
 bolecin?                                                               

Ali  so  Vam  pojasnili  razloge  za  jemanje         
 zdravil,  ucinke  in  stranske  ucinke                     
 predpisanih  zdravil?                                           

Ali  ste  imeli  obcutek,  da  vaše  pritožbe           
 zdravniki  in  medicinske  sestre  jemljejo            
 resno?                                                                 

Ali  ste    dobili    pomoc  medicinskih  sester      
 ali  drugega  osebja,  ko  ste  šli  na                     
 stranišce?                                                            

Moji  družinski  clani  so  se  z  mojim                  
 zdravnikom  lahko  pogovorili.                             

Vcasih  je  nek  zdravnik  ali  medicinska             
 sestra  rekla  eno  o  moji  bolezni,                      
 zdravljenju  in  zdravstveni    negi,  drug              
 zdravnik  ali  medicinska  sestra  pa  cisto           
 nekaj  drugega.                                                   

1 2 3 4 5

67

77

23

59

58

100

slabo dobro N
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Bolnǐsnično okolje

Ali  ste  bili  v  bolnišnici  seznanjeni  s                
 pravicami  in  dolžnostmi,  ki  jih  imate  kot         
 bolnik?                                                                 

Ponoci  sem  se  zbujal(a)  zaradi  hrupa,  ki       
 ga  je  povzrocalo  zdravstveno  osebje.             

Ali  so  bili  Vaša  soba,  stranišce    in                 
 kopalnica  cisti.                                                    

1 2 3 4 5

99

100

99

slabo dobro N

Odpust iz bolnǐsnice

Ob  odpustu    sem  dobil(a)  pisno                      
 informacijo  o  tem,  na    katere    opozorilne      
 znake  moram  biti  pozoren  (pozorna)  v            
 zvezi  s  svojo  boleznijo.                                     

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,    kašni  so  stranski              
 ucinki    zdravil.                                                    

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,  katera  zdravila  in  kako      
 jih  moram  jemati  doma.                                    

1 2 3 4 5

100

60

59

slabo dobro N
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Priloga 9 - SB Brežice

Sprejem v bolnǐsnico

Kako  dolgo  od  vašega  prihoda  v                     
 bolnišnico  je  trajal  postopek,  da  ste  prišli       
 do  svoje  postelje  ali  sobe  na  oddelku?         

Ali  so  v  bolnišnici  kdaj  spremenili  datum        
 sprejema  tako,  da  je  bil  sprejem  preložen      
 na  kasnejši  cas?                                               

Sodeloval(a)  sem  pri    dogovoru  datuma         
 mojega  sprejema  v  bolnišnico.                         

1 2 3 4 5

83

82

81

slabo dobro N

Kako so vas obravnavali zdravniki?

Zdravniki  so  pred  mano  govorili  o  meni,        
 kot  da  me  ni.                                                    

Zdravnik  mi  je  zagotovil  zasebnost  pri            
 pogovoru,  viziti  in  opravljanju  posegov  ter      
 me  obvaroval  pred  nezaželenimi  pogledi  in    
 poslušanjem    s  strani  drugih.                          

Zdravnik  mi  je  pred  posegi  ali  preiskavami    
 na  razumljiv  nacin  razložil  poseg  ali                
 preiskavo  in  možne  zaplete.                             

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 zdravnikom?                                                        

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 zdravniku,  sem  dobil(a)  odgovore  na  meni     
 razumljiv  nacin.                                                  

Zdravniki  so  me  obravnavali  vljudno  in           
 spoštljivo.                                                            

1 2 3 4 5

244

234

234

209

229

244

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Kako so vas obravnavale medicinske sestre?

Koliko  casa  je  trajalo,  da  je  prišla                   
 medicinska  sestra,  ko  ste  jo  potrebovali  in     
 prosili  za  pomoc?                                              

Medicinske  sestre  so  pred  mano  govorile,      
 kot  da  me  ni.                                                    

Pri  izvajanju  negovalnih  postopkov  so  me      
 medicinske  sestre  zašcitile  pred  neželenimi    
 pogledi.                                                               

Medicinske  sestre    so  mi  zagotovile                
 mojo  zasebnost  pri  pogovoru,  viziti  in             
 opravljanju  posegov.                                          

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 medicinsko  sestro?                                            

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 medicinski  sestri,  sem  dobil(a)  odgovore         
 na  meni  razumljiv  nacin.                                  

Medicinske  sestre  so  me  obravnavale             
 vljudno    in  spoštljivo.                                        

1 2 3 4 5

169

241

231

236

217

235

246

slabo dobro N

Vaše zdravljenje

Ali  je  osebje  storilo  vse  za  zmanjšanje          
 bolecin?                                                               

Ali  so  Vam  pojasnili  razloge  za  jemanje         
 zdravil,  ucinke  in  stranske  ucinke                     
 predpisanih  zdravil?                                           

Ali  ste  imeli  obcutek,  da  vaše  pritožbe           
 zdravniki  in  medicinske  sestre  jemljejo            
 resno?                                                                 

Ali  ste    dobili    pomoc  medicinskih  sester      
 ali  drugega  osebja,  ko  ste  šli  na                     
 stranišce?                                                            

Moji  družinski  clani  so  se  z  mojim                  
 zdravnikom  lahko  pogovorili.                             

Vcasih  je  nek  zdravnik  ali  medicinska             
 sestra  rekla  eno  o  moji  bolezni,                      
 zdravljenju  in  zdravstveni    negi,  drug              
 zdravnik  ali  medicinska  sestra  pa  cisto           
 nekaj  drugega.                                                   

1 2 3 4 5

191

207

85

157

203

239

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Bolnǐsnično okolje

Ali  ste  bili  v  bolnišnici  seznanjeni  s                
 pravicami  in  dolžnostmi,  ki  jih  imate  kot         
 bolnik?                                                                 

Ponoci  sem  se  zbujal(a)  zaradi  hrupa,  ki       
 ga  je  povzrocalo  zdravstveno  osebje.             

Ali  so  bili  Vaša  soba,  stranišce    in                 
 kopalnica  cisti.                                                    

1 2 3 4 5

238

242

243

slabo dobro N

Odpust iz bolnǐsnice

Ob  odpustu    sem  dobil(a)  pisno                      
 informacijo  o  tem,  na    katere    opozorilne      
 znake  moram  biti  pozoren  (pozorna)  v            
 zvezi  s  svojo  boleznijo.                                     

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,    kašni  so  stranski              
 ucinki    zdravil.                                                    

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,  katera  zdravila  in  kako      
 jih  moram  jemati  doma.                                    

1 2 3 4 5

212

183

191

slabo dobro N

41



NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Priloga 10 - SB Celje

Sprejem v bolnǐsnico

Kako  dolgo  od  vašega  prihoda  v                     
 bolnišnico  je  trajal  postopek,  da  ste  prišli       
 do  svoje  postelje  ali  sobe  na  oddelku?         

Ali  so  v  bolnišnici  kdaj  spremenili  datum        
 sprejema  tako,  da  je  bil  sprejem  preložen      
 na  kasnejši  cas?                                               

Sodeloval(a)  sem  pri    dogovoru  datuma         
 mojega  sprejema  v  bolnišnico.                         

1 2 3 4 5

237

236

232

slabo dobro N

Kako so vas obravnavali zdravniki?

Zdravniki  so  pred  mano  govorili  o  meni,        
 kot  da  me  ni.                                                    

Zdravnik  mi  je  zagotovil  zasebnost  pri            
 pogovoru,  viziti  in  opravljanju  posegov  ter      
 me  obvaroval  pred  nezaželenimi  pogledi  in    
 poslušanjem    s  strani  drugih.                          

Zdravnik  mi  je  pred  posegi  ali  preiskavami    
 na  razumljiv  nacin  razložil  poseg  ali                
 preiskavo  in  možne  zaplete.                             

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 zdravnikom?                                                        

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 zdravniku,  sem  dobil(a)  odgovore  na  meni     
 razumljiv  nacin.                                                  

Zdravniki  so  me  obravnavali  vljudno  in           
 spoštljivo.                                                            

1 2 3 4 5

489

484

466

397

443

493

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Kako so vas obravnavale medicinske sestre?

Koliko  casa  je  trajalo,  da  je  prišla                   
 medicinska  sestra,  ko  ste  jo  potrebovali  in     
 prosili  za  pomoc?                                              

Medicinske  sestre  so  pred  mano  govorile,      
 kot  da  me  ni.                                                    

Pri  izvajanju  negovalnih  postopkov  so  me      
 medicinske  sestre  zašcitile  pred  neželenimi    
 pogledi.                                                               

Medicinske  sestre    so  mi  zagotovile                
 mojo  zasebnost  pri  pogovoru,  viziti  in             
 opravljanju  posegov.                                          

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 medicinsko  sestro?                                            

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 medicinski  sestri,  sem  dobil(a)  odgovore         
 na  meni  razumljiv  nacin.                                  

Medicinske  sestre  so  me  obravnavale             
 vljudno    in  spoštljivo.                                        

1 2 3 4 5

302

485

481

477

427

472

494

slabo dobro N

Vaše zdravljenje

Ali  je  osebje  storilo  vse  za  zmanjšanje          
 bolecin?                                                               

Ali  so  Vam  pojasnili  razloge  za  jemanje         
 zdravil,  ucinke  in  stranske  ucinke                     
 predpisanih  zdravil?                                           

Ali  ste  imeli  obcutek,  da  vaše  pritožbe           
 zdravniki  in  medicinske  sestre  jemljejo            
 resno?                                                                 

Ali  ste    dobili    pomoc  medicinskih  sester      
 ali  drugega  osebja,  ko  ste  šli  na                     
 stranišce?                                                            

Moji  družinski  clani  so  se  z  mojim                  
 zdravnikom  lahko  pogovorili.                             

Vcasih  je  nek  zdravnik  ali  medicinska             
 sestra  rekla  eno  o  moji  bolezni,                      
 zdravljenju  in  zdravstveni    negi,  drug              
 zdravnik  ali  medicinska  sestra  pa  cisto           
 nekaj  drugega.                                                   

1 2 3 4 5

319

407

149

266

365

480

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Bolnǐsnično okolje

Ali  ste  bili  v  bolnišnici  seznanjeni  s                
 pravicami  in  dolžnostmi,  ki  jih  imate  kot         
 bolnik?                                                                 

Ponoci  sem  se  zbujal(a)  zaradi  hrupa,  ki       
 ga  je  povzrocalo  zdravstveno  osebje.             

Ali  so  bili  Vaša  soba,  stranišce    in                 
 kopalnica  cisti.                                                    

1 2 3 4 5

484

496

483

slabo dobro N

Odpust iz bolnǐsnice

Ob  odpustu    sem  dobil(a)  pisno                      
 informacijo  o  tem,  na    katere    opozorilne      
 znake  moram  biti  pozoren  (pozorna)  v            
 zvezi  s  svojo  boleznijo.                                     

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,    kašni  so  stranski              
 ucinki    zdravil.                                                    

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,  katera  zdravila  in  kako      
 jih  moram  jemati  doma.                                    

1 2 3 4 5

461

374

393

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Priloga 11 - SB Izola

Sprejem v bolnǐsnico

Kako  dolgo  od  vašega  prihoda  v                     
 bolnišnico  je  trajal  postopek,  da  ste  prišli       
 do  svoje  postelje  ali  sobe  na  oddelku?         

Ali  so  v  bolnišnici  kdaj  spremenili  datum        
 sprejema  tako,  da  je  bil  sprejem  preložen      
 na  kasnejši  cas?                                               

Sodeloval(a)  sem  pri    dogovoru  datuma         
 mojega  sprejema  v  bolnišnico.                         

1 2 3 4 5

241

241

241

slabo dobro N

Kako so vas obravnavali zdravniki?

Zdravniki  so  pred  mano  govorili  o  meni,        
 kot  da  me  ni.                                                    

Zdravnik  mi  je  zagotovil  zasebnost  pri            
 pogovoru,  viziti  in  opravljanju  posegov  ter      
 me  obvaroval  pred  nezaželenimi  pogledi  in    
 poslušanjem    s  strani  drugih.                          

Zdravnik  mi  je  pred  posegi  ali  preiskavami    
 na  razumljiv  nacin  razložil  poseg  ali                
 preiskavo  in  možne  zaplete.                             

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 zdravnikom?                                                        

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 zdravniku,  sem  dobil(a)  odgovore  na  meni     
 razumljiv  nacin.                                                  

Zdravniki  so  me  obravnavali  vljudno  in           
 spoštljivo.                                                            

1 2 3 4 5

500

500

478

440

464

500

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Kako so vas obravnavale medicinske sestre?

Koliko  casa  je  trajalo,  da  je  prišla                   
 medicinska  sestra,  ko  ste  jo  potrebovali  in     
 prosili  za  pomoc?                                              

Medicinske  sestre  so  pred  mano  govorile,      
 kot  da  me  ni.                                                    

Pri  izvajanju  negovalnih  postopkov  so  me      
 medicinske  sestre  zašcitile  pred  neželenimi    
 pogledi.                                                               

Medicinske  sestre    so  mi  zagotovile                
 mojo  zasebnost  pri  pogovoru,  viziti  in             
 opravljanju  posegov.                                          

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 medicinsko  sestro?                                            

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 medicinski  sestri,  sem  dobil(a)  odgovore         
 na  meni  razumljiv  nacin.                                  

Medicinske  sestre  so  me  obravnavale             
 vljudno    in  spoštljivo.                                        

1 2 3 4 5

295

499

499

499

418

453

500

slabo dobro N

Vaše zdravljenje

Ali  je  osebje  storilo  vse  za  zmanjšanje          
 bolecin?                                                               

Ali  so  Vam  pojasnili  razloge  za  jemanje         
 zdravil,  ucinke  in  stranske  ucinke                     
 predpisanih  zdravil?                                           

Ali  ste  imeli  obcutek,  da  vaše  pritožbe           
 zdravniki  in  medicinske  sestre  jemljejo            
 resno?                                                                 

Ali  ste    dobili    pomoc  medicinskih  sester      
 ali  drugega  osebja,  ko  ste  šli  na                     
 stranišce?                                                            

Moji  družinski  clani  so  se  z  mojim                  
 zdravnikom  lahko  pogovorili.                             

Vcasih  je  nek  zdravnik  ali  medicinska             
 sestra  rekla  eno  o  moji  bolezni,                      
 zdravljenju  in  zdravstveni    negi,  drug              
 zdravnik  ali  medicinska  sestra  pa  cisto           
 nekaj  drugega.                                                   

1 2 3 4 5

288

402

192

244

375

499

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Bolnǐsnično okolje

Ali  ste  bili  v  bolnišnici  seznanjeni  s                
 pravicami  in  dolžnostmi,  ki  jih  imate  kot         
 bolnik?                                                                 

Ponoci  sem  se  zbujal(a)  zaradi  hrupa,  ki       
 ga  je  povzrocalo  zdravstveno  osebje.             

Ali  so  bili  Vaša  soba,  stranišce    in                 
 kopalnica  cisti.                                                    

1 2 3 4 5

499

499

499

slabo dobro N

Odpust iz bolnǐsnice

Ob  odpustu    sem  dobil(a)  pisno                      
 informacijo  o  tem,  na    katere    opozorilne      
 znake  moram  biti  pozoren  (pozorna)  v            
 zvezi  s  svojo  boleznijo.                                     

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,    kašni  so  stranski              
 ucinki    zdravil.                                                    

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,  katera  zdravila  in  kako      
 jih  moram  jemati  doma.                                    

1 2 3 4 5

498

378

382

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Priloga 12 - SB Jesenice

Sprejem v bolnǐsnico

Kako  dolgo  od  vašega  prihoda  v                     
 bolnišnico  je  trajal  postopek,  da  ste  prišli       
 do  svoje  postelje  ali  sobe  na  oddelku?         

Ali  so  v  bolnišnici  kdaj  spremenili  datum        
 sprejema  tako,  da  je  bil  sprejem  preložen      
 na  kasnejši  cas?                                               

Sodeloval(a)  sem  pri    dogovoru  datuma         
 mojega  sprejema  v  bolnišnico.                         

1 2 3 4 5

182

180

180

slabo dobro N

Kako so vas obravnavali zdravniki?

Zdravniki  so  pred  mano  govorili  o  meni,        
 kot  da  me  ni.                                                    

Zdravnik  mi  je  zagotovil  zasebnost  pri            
 pogovoru,  viziti  in  opravljanju  posegov  ter      
 me  obvaroval  pred  nezaželenimi  pogledi  in    
 poslušanjem    s  strani  drugih.                          

Zdravnik  mi  je  pred  posegi  ali  preiskavami    
 na  razumljiv  nacin  razložil  poseg  ali                
 preiskavo  in  možne  zaplete.                             

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 zdravnikom?                                                        

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 zdravniku,  sem  dobil(a)  odgovore  na  meni     
 razumljiv  nacin.                                                  

Zdravniki  so  me  obravnavali  vljudno  in           
 spoštljivo.                                                            

1 2 3 4 5

493

488

469

285

458

494

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Kako so vas obravnavale medicinske sestre?

Koliko  casa  je  trajalo,  da  je  prišla                   
 medicinska  sestra,  ko  ste  jo  potrebovali  in     
 prosili  za  pomoc?                                              

Medicinske  sestre  so  pred  mano  govorile,      
 kot  da  me  ni.                                                    

Pri  izvajanju  negovalnih  postopkov  so  me      
 medicinske  sestre  zašcitile  pred  neželenimi    
 pogledi.                                                               

Medicinske  sestre    so  mi  zagotovile                
 mojo  zasebnost  pri  pogovoru,  viziti  in             
 opravljanju  posegov.                                          

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 medicinsko  sestro?                                            

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 medicinski  sestri,  sem  dobil(a)  odgovore         
 na  meni  razumljiv  nacin.                                  

Medicinske  sestre  so  me  obravnavale             
 vljudno    in  spoštljivo.                                        

1 2 3 4 5

330

492

477

485

293

462

494

slabo dobro N

Vaše zdravljenje

Ali  je  osebje  storilo  vse  za  zmanjšanje          
 bolecin?                                                               

Ali  so  Vam  pojasnili  razloge  za  jemanje         
 zdravil,  ucinke  in  stranske  ucinke                     
 predpisanih  zdravil?                                           

Ali  ste  imeli  obcutek,  da  vaše  pritožbe           
 zdravniki  in  medicinske  sestre  jemljejo            
 resno?                                                                 

Ali  ste    dobili    pomoc  medicinskih  sester      
 ali  drugega  osebja,  ko  ste  šli  na                     
 stranišce?                                                            

Moji  družinski  clani  so  se  z  mojim                  
 zdravnikom  lahko  pogovorili.                             

Vcasih  je  nek  zdravnik  ali  medicinska             
 sestra  rekla  eno  o  moji  bolezni,                      
 zdravljenju  in  zdravstveni    negi,  drug              
 zdravnik  ali  medicinska  sestra  pa  cisto           
 nekaj  drugega.                                                   

1 2 3 4 5

327

408

99

276

310

489

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Bolnǐsnično okolje

Ali  ste  bili  v  bolnišnici  seznanjeni  s                
 pravicami  in  dolžnostmi,  ki  jih  imate  kot         
 bolnik?                                                                 

Ponoci  sem  se  zbujal(a)  zaradi  hrupa,  ki       
 ga  je  povzrocalo  zdravstveno  osebje.             

Ali  so  bili  Vaša  soba,  stranišce    in                 
 kopalnica  cisti.                                                    

1 2 3 4 5

487

493

493

slabo dobro N

Odpust iz bolnǐsnice

Ob  odpustu    sem  dobil(a)  pisno                      
 informacijo  o  tem,  na    katere    opozorilne      
 znake  moram  biti  pozoren  (pozorna)  v            
 zvezi  s  svojo  boleznijo.                                     

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,    kašni  so  stranski              
 ucinki    zdravil.                                                    

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,  katera  zdravila  in  kako      
 jih  moram  jemati  doma.                                    

1 2 3 4 5

448

364

384

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Priloga 13 - UKC Maribor

Sprejem v bolnǐsnico

Kako  dolgo  od  vašega  prihoda  v                     
 bolnišnico  je  trajal  postopek,  da  ste  prišli       
 do  svoje  postelje  ali  sobe  na  oddelku?         

Ali  so  v  bolnišnici  kdaj  spremenili  datum        
 sprejema  tako,  da  je  bil  sprejem  preložen      
 na  kasnejši  cas?                                               

Sodeloval(a)  sem  pri    dogovoru  datuma         
 mojega  sprejema  v  bolnišnico.                         

1 2 3 4 5

273

273

273

slabo dobro N

Kako so vas obravnavali zdravniki?

Zdravniki  so  pred  mano  govorili  o  meni,        
 kot  da  me  ni.                                                    

Zdravnik  mi  je  zagotovil  zasebnost  pri            
 pogovoru,  viziti  in  opravljanju  posegov  ter      
 me  obvaroval  pred  nezaželenimi  pogledi  in    
 poslušanjem    s  strani  drugih.                          

Zdravnik  mi  je  pred  posegi  ali  preiskavami    
 na  razumljiv  nacin  razložil  poseg  ali                
 preiskavo  in  možne  zaplete.                             

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 zdravnikom?                                                        

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 zdravniku,  sem  dobil(a)  odgovore  na  meni     
 razumljiv  nacin.                                                  

Zdravniki  so  me  obravnavali  vljudno  in           
 spoštljivo.                                                            

1 2 3 4 5

500

500

481

412

457

499

slabo dobro N

51



NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Kako so vas obravnavale medicinske sestre?

Koliko  casa  je  trajalo,  da  je  prišla                   
 medicinska  sestra,  ko  ste  jo  potrebovali  in     
 prosili  za  pomoc?                                              

Medicinske  sestre  so  pred  mano  govorile,      
 kot  da  me  ni.                                                    

Pri  izvajanju  negovalnih  postopkov  so  me      
 medicinske  sestre  zašcitile  pred  neželenimi    
 pogledi.                                                               

Medicinske  sestre    so  mi  zagotovile                
 mojo  zasebnost  pri  pogovoru,  viziti  in             
 opravljanju  posegov.                                          

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 medicinsko  sestro?                                            

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 medicinski  sestri,  sem  dobil(a)  odgovore         
 na  meni  razumljiv  nacin.                                  

Medicinske  sestre  so  me  obravnavale             
 vljudno    in  spoštljivo.                                        

1 2 3 4 5

341

500

500

499

437

473

500

slabo dobro N

Vaše zdravljenje

Ali  je  osebje  storilo  vse  za  zmanjšanje          
 bolecin?                                                               

Ali  so  Vam  pojasnili  razloge  za  jemanje         
 zdravil,  ucinke  in  stranske  ucinke                     
 predpisanih  zdravil?                                           

Ali  ste  imeli  obcutek,  da  vaše  pritožbe           
 zdravniki  in  medicinske  sestre  jemljejo            
 resno?                                                                 

Ali  ste    dobili    pomoc  medicinskih  sester      
 ali  drugega  osebja,  ko  ste  šli  na                     
 stranišce?                                                            

Moji  družinski  clani  so  se  z  mojim                  
 zdravnikom  lahko  pogovorili.                             

Vcasih  je  nek  zdravnik  ali  medicinska             
 sestra  rekla  eno  o  moji  bolezni,                      
 zdravljenju  in  zdravstveni    negi,  drug              
 zdravnik  ali  medicinska  sestra  pa  cisto           
 nekaj  drugega.                                                   

1 2 3 4 5

335

434

160

255

380

500

slabo dobro N

52



NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Bolnǐsnično okolje

Ali  ste  bili  v  bolnišnici  seznanjeni  s                
 pravicami  in  dolžnostmi,  ki  jih  imate  kot         
 bolnik?                                                                 

Ponoci  sem  se  zbujal(a)  zaradi  hrupa,  ki       
 ga  je  povzrocalo  zdravstveno  osebje.             

Ali  so  bili  Vaša  soba,  stranišce    in                 
 kopalnica  cisti.                                                    

1 2 3 4 5

500

500

500

slabo dobro N

Odpust iz bolnǐsnice

Ob  odpustu    sem  dobil(a)  pisno                      
 informacijo  o  tem,  na    katere    opozorilne      
 znake  moram  biti  pozoren  (pozorna)  v            
 zvezi  s  svojo  boleznijo.                                     

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,    kašni  so  stranski              
 ucinki    zdravil.                                                    

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,  katera  zdravila  in  kako      
 jih  moram  jemati  doma.                                    

1 2 3 4 5

500

420

420

slabo dobro N

53



NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Priloga 14 - SB Murska Sobota

Sprejem v bolnǐsnico

Kako  dolgo  od  vašega  prihoda  v                     
 bolnišnico  je  trajal  postopek,  da  ste  prišli       
 do  svoje  postelje  ali  sobe  na  oddelku?         

Ali  so  v  bolnišnici  kdaj  spremenili  datum        
 sprejema  tako,  da  je  bil  sprejem  preložen      
 na  kasnejši  cas?                                               

Sodeloval(a)  sem  pri    dogovoru  datuma         
 mojega  sprejema  v  bolnišnico.                         

1 2 3 4 5

200

199

197

slabo dobro N

Kako so vas obravnavali zdravniki?

Zdravniki  so  pred  mano  govorili  o  meni,        
 kot  da  me  ni.                                                    

Zdravnik  mi  je  zagotovil  zasebnost  pri            
 pogovoru,  viziti  in  opravljanju  posegov  ter      
 me  obvaroval  pred  nezaželenimi  pogledi  in    
 poslušanjem    s  strani  drugih.                          

Zdravnik  mi  je  pred  posegi  ali  preiskavami    
 na  razumljiv  nacin  razložil  poseg  ali                
 preiskavo  in  možne  zaplete.                             

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 zdravnikom?                                                        

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 zdravniku,  sem  dobil(a)  odgovore  na  meni     
 razumljiv  nacin.                                                  

Zdravniki  so  me  obravnavali  vljudno  in           
 spoštljivo.                                                            

1 2 3 4 5

491

487

481

393

460

496

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Kako so vas obravnavale medicinske sestre?

Koliko  casa  je  trajalo,  da  je  prišla                   
 medicinska  sestra,  ko  ste  jo  potrebovali  in     
 prosili  za  pomoc?                                              

Medicinske  sestre  so  pred  mano  govorile,      
 kot  da  me  ni.                                                    

Pri  izvajanju  negovalnih  postopkov  so  me      
 medicinske  sestre  zašcitile  pred  neželenimi    
 pogledi.                                                               

Medicinske  sestre    so  mi  zagotovile                
 mojo  zasebnost  pri  pogovoru,  viziti  in             
 opravljanju  posegov.                                          

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 medicinsko  sestro?                                            

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 medicinski  sestri,  sem  dobil(a)  odgovore         
 na  meni  razumljiv  nacin.                                  

Medicinske  sestre  so  me  obravnavale             
 vljudno    in  spoštljivo.                                        

1 2 3 4 5

330

488

479

488

405

460

498

slabo dobro N

Vaše zdravljenje

Ali  je  osebje  storilo  vse  za  zmanjšanje          
 bolecin?                                                               

Ali  so  Vam  pojasnili  razloge  za  jemanje         
 zdravil,  ucinke  in  stranske  ucinke                     
 predpisanih  zdravil?                                           

Ali  ste  imeli  obcutek,  da  vaše  pritožbe           
 zdravniki  in  medicinske  sestre  jemljejo            
 resno?                                                                 

Ali  ste    dobili    pomoc  medicinskih  sester      
 ali  drugega  osebja,  ko  ste  šli  na                     
 stranišce?                                                            

Moji  družinski  clani  so  se  z  mojim                  
 zdravnikom  lahko  pogovorili.                             

Vcasih  je  nek  zdravnik  ali  medicinska             
 sestra  rekla  eno  o  moji  bolezni,                      
 zdravljenju  in  zdravstveni    negi,  drug              
 zdravnik  ali  medicinska  sestra  pa  cisto           
 nekaj  drugega.                                                   

1 2 3 4 5

374

422

150

270

382

487

slabo dobro N

55



NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Bolnǐsnično okolje

Ali  ste  bili  v  bolnišnici  seznanjeni  s                
 pravicami  in  dolžnostmi,  ki  jih  imate  kot         
 bolnik?                                                                 

Ponoci  sem  se  zbujal(a)  zaradi  hrupa,  ki       
 ga  je  povzrocalo  zdravstveno  osebje.             

Ali  so  bili  Vaša  soba,  stranišce    in                 
 kopalnica  cisti.                                                    

1 2 3 4 5

488

495

497

slabo dobro N

Odpust iz bolnǐsnice

Ob  odpustu    sem  dobil(a)  pisno                      
 informacijo  o  tem,  na    katere    opozorilne      
 znake  moram  biti  pozoren  (pozorna)  v            
 zvezi  s  svojo  boleznijo.                                     

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,    kašni  so  stranski              
 ucinki    zdravil.                                                    

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,  katera  zdravila  in  kako      
 jih  moram  jemati  doma.                                    

1 2 3 4 5

445

381

390

slabo dobro N

56



NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Priloga 15 - SB Nova Gorica

Sprejem v bolnǐsnico

Kako  dolgo  od  vašega  prihoda  v                     
 bolnišnico  je  trajal  postopek,  da  ste  prišli       
 do  svoje  postelje  ali  sobe  na  oddelku?         

Ali  so  v  bolnišnici  kdaj  spremenili  datum        
 sprejema  tako,  da  je  bil  sprejem  preložen      
 na  kasnejši  cas?                                               

Sodeloval(a)  sem  pri    dogovoru  datuma         
 mojega  sprejema  v  bolnišnico.                         

1 2 3 4 5

229

224

221

slabo dobro N

Kako so vas obravnavali zdravniki?

Zdravniki  so  pred  mano  govorili  o  meni,        
 kot  da  me  ni.                                                    

Zdravnik  mi  je  zagotovil  zasebnost  pri            
 pogovoru,  viziti  in  opravljanju  posegov  ter      
 me  obvaroval  pred  nezaželenimi  pogledi  in    
 poslušanjem    s  strani  drugih.                          

Zdravnik  mi  je  pred  posegi  ali  preiskavami    
 na  razumljiv  nacin  razložil  poseg  ali                
 preiskavo  in  možne  zaplete.                             

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 zdravnikom?                                                        

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 zdravniku,  sem  dobil(a)  odgovore  na  meni     
 razumljiv  nacin.                                                  

Zdravniki  so  me  obravnavali  vljudno  in           
 spoštljivo.                                                            

1 2 3 4 5

491

477

471

395

450

497

slabo dobro N

57



NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Kako so vas obravnavale medicinske sestre?

Koliko  casa  je  trajalo,  da  je  prišla                   
 medicinska  sestra,  ko  ste  jo  potrebovali  in     
 prosili  za  pomoc?                                              

Medicinske  sestre  so  pred  mano  govorile,      
 kot  da  me  ni.                                                    

Pri  izvajanju  negovalnih  postopkov  so  me      
 medicinske  sestre  zašcitile  pred  neželenimi    
 pogledi.                                                               

Medicinske  sestre    so  mi  zagotovile                
 mojo  zasebnost  pri  pogovoru,  viziti  in             
 opravljanju  posegov.                                          

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 medicinsko  sestro?                                            

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 medicinski  sestri,  sem  dobil(a)  odgovore         
 na  meni  razumljiv  nacin.                                  

Medicinske  sestre  so  me  obravnavale             
 vljudno    in  spoštljivo.                                        

1 2 3 4 5

321

481

462

474

372

441

488

slabo dobro N

Vaše zdravljenje

Ali  je  osebje  storilo  vse  za  zmanjšanje          
 bolecin?                                                               

Ali  so  Vam  pojasnili  razloge  za  jemanje         
 zdravil,  ucinke  in  stranske  ucinke                     
 predpisanih  zdravil?                                           

Ali  ste  imeli  obcutek,  da  vaše  pritožbe           
 zdravniki  in  medicinske  sestre  jemljejo            
 resno?                                                                 

Ali  ste    dobili    pomoc  medicinskih  sester      
 ali  drugega  osebja,  ko  ste  šli  na                     
 stranišce?                                                            

Moji  družinski  clani  so  se  z  mojim                  
 zdravnikom  lahko  pogovorili.                             

Vcasih  je  nek  zdravnik  ali  medicinska             
 sestra  rekla  eno  o  moji  bolezni,                      
 zdravljenju  in  zdravstveni    negi,  drug              
 zdravnik  ali  medicinska  sestra  pa  cisto           
 nekaj  drugega.                                                   

1 2 3 4 5

289

408

183

254

377

480

slabo dobro N

58



NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Bolnǐsnično okolje

Ali  ste  bili  v  bolnišnici  seznanjeni  s                
 pravicami  in  dolžnostmi,  ki  jih  imate  kot         
 bolnik?                                                                 

Ponoci  sem  se  zbujal(a)  zaradi  hrupa,  ki       
 ga  je  povzrocalo  zdravstveno  osebje.             

Ali  so  bili  Vaša  soba,  stranišce    in                 
 kopalnica  cisti.                                                    

1 2 3 4 5

469

499

492

slabo dobro N

Odpust iz bolnǐsnice

Ob  odpustu    sem  dobil(a)  pisno                      
 informacijo  o  tem,  na    katere    opozorilne      
 znake  moram  biti  pozoren  (pozorna)  v            
 zvezi  s  svojo  boleznijo.                                     

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,    kašni  so  stranski              
 ucinki    zdravil.                                                    

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,  katera  zdravila  in  kako      
 jih  moram  jemati  doma.                                    

1 2 3 4 5

443

367

384

slabo dobro N

59



NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Priloga 16 - SB Novo Mesto

Sprejem v bolnǐsnico

Kako  dolgo  od  vašega  prihoda  v                     
 bolnišnico  je  trajal  postopek,  da  ste  prišli       
 do  svoje  postelje  ali  sobe  na  oddelku?         

Ali  so  v  bolnišnici  kdaj  spremenili  datum        
 sprejema  tako,  da  je  bil  sprejem  preložen      
 na  kasnejši  cas?                                               

Sodeloval(a)  sem  pri    dogovoru  datuma         
 mojega  sprejema  v  bolnišnico.                         

1 2 3 4 5

261

262

262

slabo dobro N

Kako so vas obravnavali zdravniki?

Zdravniki  so  pred  mano  govorili  o  meni,        
 kot  da  me  ni.                                                    

Zdravnik  mi  je  zagotovil  zasebnost  pri            
 pogovoru,  viziti  in  opravljanju  posegov  ter      
 me  obvaroval  pred  nezaželenimi  pogledi  in    
 poslušanjem    s  strani  drugih.                          

Zdravnik  mi  je  pred  posegi  ali  preiskavami    
 na  razumljiv  nacin  razložil  poseg  ali                
 preiskavo  in  možne  zaplete.                             

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 zdravnikom?                                                        

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 zdravniku,  sem  dobil(a)  odgovore  na  meni     
 razumljiv  nacin.                                                  

Zdravniki  so  me  obravnavali  vljudno  in           
 spoštljivo.                                                            

1 2 3 4 5

498

497

486

428

458

494

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Kako so vas obravnavale medicinske sestre?

Koliko  casa  je  trajalo,  da  je  prišla                   
 medicinska  sestra,  ko  ste  jo  potrebovali  in     
 prosili  za  pomoc?                                              

Medicinske  sestre  so  pred  mano  govorile,      
 kot  da  me  ni.                                                    

Pri  izvajanju  negovalnih  postopkov  so  me      
 medicinske  sestre  zašcitile  pred  neželenimi    
 pogledi.                                                               

Medicinske  sestre    so  mi  zagotovile                
 mojo  zasebnost  pri  pogovoru,  viziti  in             
 opravljanju  posegov.                                          

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 medicinsko  sestro?                                            

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 medicinski  sestri,  sem  dobil(a)  odgovore         
 na  meni  razumljiv  nacin.                                  

Medicinske  sestre  so  me  obravnavale             
 vljudno    in  spoštljivo.                                        

1 2 3 4 5

373

495

492

497

447

473

494

slabo dobro N

Vaše zdravljenje

Ali  je  osebje  storilo  vse  za  zmanjšanje          
 bolecin?                                                               

Ali  so  Vam  pojasnili  razloge  za  jemanje         
 zdravil,  ucinke  in  stranske  ucinke                     
 predpisanih  zdravil?                                           

Ali  ste  imeli  obcutek,  da  vaše  pritožbe           
 zdravniki  in  medicinske  sestre  jemljejo            
 resno?                                                                 

Ali  ste    dobili    pomoc  medicinskih  sester      
 ali  drugega  osebja,  ko  ste  šli  na                     
 stranišce?                                                            

Moji  družinski  clani  so  se  z  mojim                  
 zdravnikom  lahko  pogovorili.                             

Vcasih  je  nek  zdravnik  ali  medicinska             
 sestra  rekla  eno  o  moji  bolezni,                      
 zdravljenju  in  zdravstveni    negi,  drug              
 zdravnik  ali  medicinska  sestra  pa  cisto           
 nekaj  drugega.                                                   

1 2 3 4 5

362

397

144

266

375

499

slabo dobro N

61



NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Bolnǐsnično okolje

Ali  ste  bili  v  bolnišnici  seznanjeni  s                
 pravicami  in  dolžnostmi,  ki  jih  imate  kot         
 bolnik?                                                                 

Ponoci  sem  se  zbujal(a)  zaradi  hrupa,  ki       
 ga  je  povzrocalo  zdravstveno  osebje.             

Ali  so  bili  Vaša  soba,  stranišce    in                 
 kopalnica  cisti.                                                    

1 2 3 4 5

498

500

493

slabo dobro N

Odpust iz bolnǐsnice

Ob  odpustu    sem  dobil(a)  pisno                      
 informacijo  o  tem,  na    katere    opozorilne      
 znake  moram  biti  pozoren  (pozorna)  v            
 zvezi  s  svojo  boleznijo.                                     

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,    kašni  so  stranski              
 ucinki    zdravil.                                                    

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,  katera  zdravila  in  kako      
 jih  moram  jemati  doma.                                    

1 2 3 4 5

475

379

385

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Priloga 17 - SB Ptuj

Sprejem v bolnǐsnico

Kako  dolgo  od  vašega  prihoda  v                     
 bolnišnico  je  trajal  postopek,  da  ste  prišli       
 do  svoje  postelje  ali  sobe  na  oddelku?         

Ali  so  v  bolnišnici  kdaj  spremenili  datum        
 sprejema  tako,  da  je  bil  sprejem  preložen      
 na  kasnejši  cas?                                               

Sodeloval(a)  sem  pri    dogovoru  datuma         
 mojega  sprejema  v  bolnišnico.                         

1 2 3 4 5

132

131

132

slabo dobro N

Kako so vas obravnavali zdravniki?

Zdravniki  so  pred  mano  govorili  o  meni,        
 kot  da  me  ni.                                                    

Zdravnik  mi  je  zagotovil  zasebnost  pri            
 pogovoru,  viziti  in  opravljanju  posegov  ter      
 me  obvaroval  pred  nezaželenimi  pogledi  in    
 poslušanjem    s  strani  drugih.                          

Zdravnik  mi  je  pred  posegi  ali  preiskavami    
 na  razumljiv  nacin  razložil  poseg  ali                
 preiskavo  in  možne  zaplete.                             

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 zdravnikom?                                                        

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 zdravniku,  sem  dobil(a)  odgovore  na  meni     
 razumljiv  nacin.                                                  

Zdravniki  so  me  obravnavali  vljudno  in           
 spoštljivo.                                                            

1 2 3 4 5

239

236

235

209

226

241

slabo dobro N

63



NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Kako so vas obravnavale medicinske sestre?

Koliko  casa  je  trajalo,  da  je  prišla                   
 medicinska  sestra,  ko  ste  jo  potrebovali  in     
 prosili  za  pomoc?                                              

Medicinske  sestre  so  pred  mano  govorile,      
 kot  da  me  ni.                                                    

Pri  izvajanju  negovalnih  postopkov  so  me      
 medicinske  sestre  zašcitile  pred  neželenimi    
 pogledi.                                                               

Medicinske  sestre    so  mi  zagotovile                
 mojo  zasebnost  pri  pogovoru,  viziti  in             
 opravljanju  posegov.                                          

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 medicinsko  sestro?                                            

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 medicinski  sestri,  sem  dobil(a)  odgovore         
 na  meni  razumljiv  nacin.                                  

Medicinske  sestre  so  me  obravnavale             
 vljudno    in  spoštljivo.                                        

1 2 3 4 5

166

236

237

236

190

212

239

slabo dobro N

Vaše zdravljenje

Ali  je  osebje  storilo  vse  za  zmanjšanje          
 bolecin?                                                               

Ali  so  Vam  pojasnili  razloge  za  jemanje         
 zdravil,  ucinke  in  stranske  ucinke                     
 predpisanih  zdravil?                                           

Ali  ste  imeli  obcutek,  da  vaše  pritožbe           
 zdravniki  in  medicinske  sestre  jemljejo            
 resno?                                                                 

Ali  ste    dobili    pomoc  medicinskih  sester      
 ali  drugega  osebja,  ko  ste  šli  na                     
 stranišce?                                                            

Moji  družinski  clani  so  se  z  mojim                  
 zdravnikom  lahko  pogovorili.                             

Vcasih  je  nek  zdravnik  ali  medicinska             
 sestra  rekla  eno  o  moji  bolezni,                      
 zdravljenju  in  zdravstveni    negi,  drug              
 zdravnik  ali  medicinska  sestra  pa  cisto           
 nekaj  drugega.                                                   

1 2 3 4 5

184

221

55

138

196

232

slabo dobro N

64



NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Bolnǐsnično okolje

Ali  ste  bili  v  bolnišnici  seznanjeni  s                
 pravicami  in  dolžnostmi,  ki  jih  imate  kot         
 bolnik?                                                                 

Ponoci  sem  se  zbujal(a)  zaradi  hrupa,  ki       
 ga  je  povzrocalo  zdravstveno  osebje.             

Ali  so  bili  Vaša  soba,  stranišce    in                 
 kopalnica  cisti.                                                    

1 2 3 4 5

242

242

240

slabo dobro N

Odpust iz bolnǐsnice

Ob  odpustu    sem  dobil(a)  pisno                      
 informacijo  o  tem,  na    katere    opozorilne      
 znake  moram  biti  pozoren  (pozorna)  v            
 zvezi  s  svojo  boleznijo.                                     

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,    kašni  so  stranski              
 ucinki    zdravil.                                                    

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,  katera  zdravila  in  kako      
 jih  moram  jemati  doma.                                    

1 2 3 4 5

229

176

190

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Priloga 18 - SB Slovenj Gradec

Sprejem v bolnǐsnico

Kako  dolgo  od  vašega  prihoda  v                     
 bolnišnico  je  trajal  postopek,  da  ste  prišli       
 do  svoje  postelje  ali  sobe  na  oddelku?         

Ali  so  v  bolnišnici  kdaj  spremenili  datum        
 sprejema  tako,  da  je  bil  sprejem  preložen      
 na  kasnejši  cas?                                               

Sodeloval(a)  sem  pri    dogovoru  datuma         
 mojega  sprejema  v  bolnišnico.                         

1 2 3 4 5

220

222

220

slabo dobro N

Kako so vas obravnavali zdravniki?

Zdravniki  so  pred  mano  govorili  o  meni,        
 kot  da  me  ni.                                                    

Zdravnik  mi  je  zagotovil  zasebnost  pri            
 pogovoru,  viziti  in  opravljanju  posegov  ter      
 me  obvaroval  pred  nezaželenimi  pogledi  in    
 poslušanjem    s  strani  drugih.                          

Zdravnik  mi  je  pred  posegi  ali  preiskavami    
 na  razumljiv  nacin  razložil  poseg  ali                
 preiskavo  in  možne  zaplete.                             

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 zdravnikom?                                                        

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 zdravniku,  sem  dobil(a)  odgovore  na  meni     
 razumljiv  nacin.                                                  

Zdravniki  so  me  obravnavali  vljudno  in           
 spoštljivo.                                                            

1 2 3 4 5

498

485

475

413

462

500

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Kako so vas obravnavale medicinske sestre?

Koliko  casa  je  trajalo,  da  je  prišla                   
 medicinska  sestra,  ko  ste  jo  potrebovali  in     
 prosili  za  pomoc?                                              

Medicinske  sestre  so  pred  mano  govorile,      
 kot  da  me  ni.                                                    

Pri  izvajanju  negovalnih  postopkov  so  me      
 medicinske  sestre  zašcitile  pred  neželenimi    
 pogledi.                                                               

Medicinske  sestre    so  mi  zagotovile                
 mojo  zasebnost  pri  pogovoru,  viziti  in             
 opravljanju  posegov.                                          

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 medicinsko  sestro?                                            

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 medicinski  sestri,  sem  dobil(a)  odgovore         
 na  meni  razumljiv  nacin.                                  

Medicinske  sestre  so  me  obravnavale             
 vljudno    in  spoštljivo.                                        

1 2 3 4 5

316

492

482

489

418

472

497

slabo dobro N

Vaše zdravljenje

Ali  je  osebje  storilo  vse  za  zmanjšanje          
 bolecin?                                                               

Ali  so  Vam  pojasnili  razloge  za  jemanje         
 zdravil,  ucinke  in  stranske  ucinke                     
 predpisanih  zdravil?                                           

Ali  ste  imeli  obcutek,  da  vaše  pritožbe           
 zdravniki  in  medicinske  sestre  jemljejo            
 resno?                                                                 

Ali  ste    dobili    pomoc  medicinskih  sester      
 ali  drugega  osebja,  ko  ste  šli  na                     
 stranišce?                                                            

Moji  družinski  clani  so  se  z  mojim                  
 zdravnikom  lahko  pogovorili.                             

Vcasih  je  nek  zdravnik  ali  medicinska             
 sestra  rekla  eno  o  moji  bolezni,                      
 zdravljenju  in  zdravstveni    negi,  drug              
 zdravnik  ali  medicinska  sestra  pa  cisto           
 nekaj  drugega.                                                   

1 2 3 4 5

375

423

169

263

400

484

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Bolnǐsnično okolje

Ali  ste  bili  v  bolnišnici  seznanjeni  s                
 pravicami  in  dolžnostmi,  ki  jih  imate  kot         
 bolnik?                                                                 

Ponoci  sem  se  zbujal(a)  zaradi  hrupa,  ki       
 ga  je  povzrocalo  zdravstveno  osebje.             

Ali  so  bili  Vaša  soba,  stranišce    in                 
 kopalnica  cisti.                                                    

1 2 3 4 5

476

494

491

slabo dobro N

Odpust iz bolnǐsnice

Ob  odpustu    sem  dobil(a)  pisno                      
 informacijo  o  tem,  na    katere    opozorilne      
 znake  moram  biti  pozoren  (pozorna)  v            
 zvezi  s  svojo  boleznijo.                                     

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,    kašni  so  stranski              
 ucinki    zdravil.                                                    

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,  katera  zdravila  in  kako      
 jih  moram  jemati  doma.                                    

1 2 3 4 5

423

338

363

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Priloga 19 - SB Trbovlje

Sprejem v bolnǐsnico

Kako  dolgo  od  vašega  prihoda  v                     
 bolnišnico  je  trajal  postopek,  da  ste  prišli       
 do  svoje  postelje  ali  sobe  na  oddelku?         

Ali  so  v  bolnišnici  kdaj  spremenili  datum        
 sprejema  tako,  da  je  bil  sprejem  preložen      
 na  kasnejši  cas?                                               

Sodeloval(a)  sem  pri    dogovoru  datuma         
 mojega  sprejema  v  bolnišnico.                         

1 2 3 4 5

125

125

124

slabo dobro N

Kako so vas obravnavali zdravniki?

Zdravniki  so  pred  mano  govorili  o  meni,        
 kot  da  me  ni.                                                    

Zdravnik  mi  je  zagotovil  zasebnost  pri            
 pogovoru,  viziti  in  opravljanju  posegov  ter      
 me  obvaroval  pred  nezaželenimi  pogledi  in    
 poslušanjem    s  strani  drugih.                          

Zdravnik  mi  je  pred  posegi  ali  preiskavami    
 na  razumljiv  nacin  razložil  poseg  ali                
 preiskavo  in  možne  zaplete.                             

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 zdravnikom?                                                        

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 zdravniku,  sem  dobil(a)  odgovore  na  meni     
 razumljiv  nacin.                                                  

Zdravniki  so  me  obravnavali  vljudno  in           
 spoštljivo.                                                            

1 2 3 4 5

247

244

236

201

218

247

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Kako so vas obravnavale medicinske sestre?

Koliko  casa  je  trajalo,  da  je  prišla                   
 medicinska  sestra,  ko  ste  jo  potrebovali  in     
 prosili  za  pomoc?                                              

Medicinske  sestre  so  pred  mano  govorile,      
 kot  da  me  ni.                                                    

Pri  izvajanju  negovalnih  postopkov  so  me      
 medicinske  sestre  zašcitile  pred  neželenimi    
 pogledi.                                                               

Medicinske  sestre    so  mi  zagotovile                
 mojo  zasebnost  pri  pogovoru,  viziti  in             
 opravljanju  posegov.                                          

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 medicinsko  sestro?                                            

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 medicinski  sestri,  sem  dobil(a)  odgovore         
 na  meni  razumljiv  nacin.                                  

Medicinske  sestre  so  me  obravnavale             
 vljudno    in  spoštljivo.                                        

1 2 3 4 5

146

243

245

244

193

223

248

slabo dobro N

Vaše zdravljenje

Ali  je  osebje  storilo  vse  za  zmanjšanje          
 bolecin?                                                               

Ali  so  Vam  pojasnili  razloge  za  jemanje         
 zdravil,  ucinke  in  stranske  ucinke                     
 predpisanih  zdravil?                                           

Ali  ste  imeli  obcutek,  da  vaše  pritožbe           
 zdravniki  in  medicinske  sestre  jemljejo            
 resno?                                                                 

Ali  ste    dobili    pomoc  medicinskih  sester      
 ali  drugega  osebja,  ko  ste  šli  na                     
 stranišce?                                                            

Moji  družinski  clani  so  se  z  mojim                  
 zdravnikom  lahko  pogovorili.                             

Vcasih  je  nek  zdravnik  ali  medicinska             
 sestra  rekla  eno  o  moji  bolezni,                      
 zdravljenju  in  zdravstveni    negi,  drug              
 zdravnik  ali  medicinska  sestra  pa  cisto           
 nekaj  drugega.                                                   

1 2 3 4 5

164

199

82

139

168

243

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Bolnǐsnično okolje

Ali  ste  bili  v  bolnišnici  seznanjeni  s                
 pravicami  in  dolžnostmi,  ki  jih  imate  kot         
 bolnik?                                                                 

Ponoci  sem  se  zbujal(a)  zaradi  hrupa,  ki       
 ga  je  povzrocalo  zdravstveno  osebje.             

Ali  so  bili  Vaša  soba,  stranišce    in                 
 kopalnica  cisti.                                                    

1 2 3 4 5

242

244

247

slabo dobro N

Odpust iz bolnǐsnice

Ob  odpustu    sem  dobil(a)  pisno                      
 informacijo  o  tem,  na    katere    opozorilne      
 znake  moram  biti  pozoren  (pozorna)  v            
 zvezi  s  svojo  boleznijo.                                     

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,    kašni  so  stranski              
 ucinki    zdravil.                                                    

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,  katera  zdravila  in  kako      
 jih  moram  jemati  doma.                                    

1 2 3 4 5

224

168

187

slabo dobro N

71



NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Priloga 20 - Bolnǐsnica Sežana

Sprejem v bolnǐsnico

Kako  dolgo  od  vašega  prihoda  v                     
 bolnišnico  je  trajal  postopek,  da  ste  prišli       
 do  svoje  postelje  ali  sobe  na  oddelku?         

Ali  so  v  bolnišnici  kdaj  spremenili  datum        
 sprejema  tako,  da  je  bil  sprejem  preložen      
 na  kasnejši  cas?                                               

Sodeloval(a)  sem  pri    dogovoru  datuma         
 mojega  sprejema  v  bolnišnico.                         

1 2 3 4 5

62

61

60

slabo dobro N

Kako so vas obravnavali zdravniki?

Zdravniki  so  pred  mano  govorili  o  meni,        
 kot  da  me  ni.                                                    

Zdravnik  mi  je  zagotovil  zasebnost  pri            
 pogovoru,  viziti  in  opravljanju  posegov  ter      
 me  obvaroval  pred  nezaželenimi  pogledi  in    
 poslušanjem    s  strani  drugih.                          

Zdravnik  mi  je  pred  posegi  ali  preiskavami    
 na  razumljiv  nacin  razložil  poseg  ali                
 preiskavo  in  možne  zaplete.                             

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 zdravnikom?                                                        

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 zdravniku,  sem  dobil(a)  odgovore  na  meni     
 razumljiv  nacin.                                                  

Zdravniki  so  me  obravnavali  vljudno  in           
 spoštljivo.                                                            

1 2 3 4 5

71

68

59

55

67

72

slabo dobro N

72



NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Kako so vas obravnavale medicinske sestre?

Koliko  casa  je  trajalo,  da  je  prišla                   
 medicinska  sestra,  ko  ste  jo  potrebovali  in     
 prosili  za  pomoc?                                              

Medicinske  sestre  so  pred  mano  govorile,      
 kot  da  me  ni.                                                    

Pri  izvajanju  negovalnih  postopkov  so  me      
 medicinske  sestre  zašcitile  pred  neželenimi    
 pogledi.                                                               

Medicinske  sestre    so  mi  zagotovile                
 mojo  zasebnost  pri  pogovoru,  viziti  in             
 opravljanju  posegov.                                          

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 medicinsko  sestro?                                            

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 medicinski  sestri,  sem  dobil(a)  odgovore         
 na  meni  razumljiv  nacin.                                  

Medicinske  sestre  so  me  obravnavale             
 vljudno    in  spoštljivo.                                        

1 2 3 4 5

31

69

66

71

64

68

72

slabo dobro N

Vaše zdravljenje

Ali  je  osebje  storilo  vse  za  zmanjšanje          
 bolecin?                                                               

Ali  so  Vam  pojasnili  razloge  za  jemanje         
 zdravil,  ucinke  in  stranske  ucinke                     
 predpisanih  zdravil?                                           

Ali  ste  imeli  obcutek,  da  vaše  pritožbe           
 zdravniki  in  medicinske  sestre  jemljejo            
 resno?                                                                 

Ali  ste    dobili    pomoc  medicinskih  sester      
 ali  drugega  osebja,  ko  ste  šli  na                     
 stranišce?                                                            

Moji  družinski  clani  so  se  z  mojim                  
 zdravnikom  lahko  pogovorili.                             

Vcasih  je  nek  zdravnik  ali  medicinska             
 sestra  rekla  eno  o  moji  bolezni,                      
 zdravljenju  in  zdravstveni    negi,  drug              
 zdravnik  ali  medicinska  sestra  pa  cisto           
 nekaj  drugega.                                                   

1 2 3 4 5

24

68

25

18

39

71

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Bolnǐsnično okolje

Ali  ste  bili  v  bolnišnici  seznanjeni  s                
 pravicami  in  dolžnostmi,  ki  jih  imate  kot         
 bolnik?                                                                 

Ponoci  sem  se  zbujal(a)  zaradi  hrupa,  ki       
 ga  je  povzrocalo  zdravstveno  osebje.             

Ali  so  bili  Vaša  soba,  stranišce    in                 
 kopalnica  cisti.                                                    

1 2 3 4 5

72

71

72

slabo dobro N

Odpust iz bolnǐsnice

Ob  odpustu    sem  dobil(a)  pisno                      
 informacijo  o  tem,  na    katere    opozorilne      
 znake  moram  biti  pozoren  (pozorna)  v            
 zvezi  s  svojo  boleznijo.                                     

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,    kašni  so  stranski              
 ucinki    zdravil.                                                    

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,  katera  zdravila  in  kako      
 jih  moram  jemati  doma.                                    

1 2 3 4 5

62

60

64

slabo dobro N

74



NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Priloga 21 - Bolnǐsnica Topoľsica

Sprejem v bolnǐsnico

Kako  dolgo  od  vašega  prihoda  v                     
 bolnišnico  je  trajal  postopek,  da  ste  prišli       
 do  svoje  postelje  ali  sobe  na  oddelku?         

Ali  so  v  bolnišnici  kdaj  spremenili  datum        
 sprejema  tako,  da  je  bil  sprejem  preložen      
 na  kasnejši  cas?                                               

Sodeloval(a)  sem  pri    dogovoru  datuma         
 mojega  sprejema  v  bolnišnico.                         

1 2 3 4 5

43

41

43

slabo dobro N

Kako so vas obravnavali zdravniki?

Zdravniki  so  pred  mano  govorili  o  meni,        
 kot  da  me  ni.                                                    

Zdravnik  mi  je  zagotovil  zasebnost  pri            
 pogovoru,  viziti  in  opravljanju  posegov  ter      
 me  obvaroval  pred  nezaželenimi  pogledi  in    
 poslušanjem    s  strani  drugih.                          

Zdravnik  mi  je  pred  posegi  ali  preiskavami    
 na  razumljiv  nacin  razložil  poseg  ali                
 preiskavo  in  možne  zaplete.                             

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 zdravnikom?                                                        

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 zdravniku,  sem  dobil(a)  odgovore  na  meni     
 razumljiv  nacin.                                                  

Zdravniki  so  me  obravnavali  vljudno  in           
 spoštljivo.                                                            

1 2 3 4 5

148

145

138

120

131

148

slabo dobro N

75



NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Kako so vas obravnavale medicinske sestre?

Koliko  casa  je  trajalo,  da  je  prišla                   
 medicinska  sestra,  ko  ste  jo  potrebovali  in     
 prosili  za  pomoc?                                              

Medicinske  sestre  so  pred  mano  govorile,      
 kot  da  me  ni.                                                    

Pri  izvajanju  negovalnih  postopkov  so  me      
 medicinske  sestre  zašcitile  pred  neželenimi    
 pogledi.                                                               

Medicinske  sestre    so  mi  zagotovile                
 mojo  zasebnost  pri  pogovoru,  viziti  in             
 opravljanju  posegov.                                          

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 medicinsko  sestro?                                            

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 medicinski  sestri,  sem  dobil(a)  odgovore         
 na  meni  razumljiv  nacin.                                  

Medicinske  sestre  so  me  obravnavale             
 vljudno    in  spoštljivo.                                        

1 2 3 4 5

96

143

140

144

121

142

147

slabo dobro N

Vaše zdravljenje

Ali  je  osebje  storilo  vse  za  zmanjšanje          
 bolecin?                                                               

Ali  so  Vam  pojasnili  razloge  za  jemanje         
 zdravil,  ucinke  in  stranske  ucinke                     
 predpisanih  zdravil?                                           

Ali  ste  imeli  obcutek,  da  vaše  pritožbe           
 zdravniki  in  medicinske  sestre  jemljejo            
 resno?                                                                 

Ali  ste    dobili    pomoc  medicinskih  sester      
 ali  drugega  osebja,  ko  ste  šli  na                     
 stranišce?                                                            

Moji  družinski  clani  so  se  z  mojim                  
 zdravnikom  lahko  pogovorili.                             

Vcasih  je  nek  zdravnik  ali  medicinska             
 sestra  rekla  eno  o  moji  bolezni,                      
 zdravljenju  in  zdravstveni    negi,  drug              
 zdravnik  ali  medicinska  sestra  pa  cisto           
 nekaj  drugega.                                                   

1 2 3 4 5

83

136

80

81

127

143

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Bolnǐsnično okolje

Ali  ste  bili  v  bolnišnici  seznanjeni  s                
 pravicami  in  dolžnostmi,  ki  jih  imate  kot         
 bolnik?                                                                 

Ponoci  sem  se  zbujal(a)  zaradi  hrupa,  ki       
 ga  je  povzrocalo  zdravstveno  osebje.             

Ali  so  bili  Vaša  soba,  stranišce    in                 
 kopalnica  cisti.                                                    

1 2 3 4 5

141

146

144

slabo dobro N

Odpust iz bolnǐsnice

Ob  odpustu    sem  dobil(a)  pisno                      
 informacijo  o  tem,  na    katere    opozorilne      
 znake  moram  biti  pozoren  (pozorna)  v            
 zvezi  s  svojo  boleznijo.                                     

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,    kašni  so  stranski              
 ucinki    zdravil.                                                    

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,  katera  zdravila  in  kako      
 jih  moram  jemati  doma.                                    

1 2 3 4 5

134

132

135

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Priloga 22 - Bolnǐsnica za ginekologijo in poro-

dnǐstvo Kranj

Sprejem v bolnǐsnico

Kako  dolgo  od  vašega  prihoda  v                     
 bolnišnico  je  trajal  postopek,  da  ste  prišli       
 do  svoje  postelje  ali  sobe  na  oddelku?         

Ali  so  v  bolnišnici  kdaj  spremenili  datum        
 sprejema  tako,  da  je  bil  sprejem  preložen      
 na  kasnejši  cas?                                               

Sodeloval(a)  sem  pri    dogovoru  datuma         
 mojega  sprejema  v  bolnišnico.                         

1 2 3 4 5

79

79

79

slabo dobro N

Kako so vas obravnavali zdravniki?

Zdravniki  so  pred  mano  govorili  o  meni,        
 kot  da  me  ni.                                                    

Zdravnik  mi  je  zagotovil  zasebnost  pri            
 pogovoru,  viziti  in  opravljanju  posegov  ter      
 me  obvaroval  pred  nezaželenimi  pogledi  in    
 poslušanjem    s  strani  drugih.                          

Zdravnik  mi  je  pred  posegi  ali  preiskavami    
 na  razumljiv  nacin  razložil  poseg  ali                
 preiskavo  in  možne  zaplete.                             

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 zdravnikom?                                                        

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 zdravniku,  sem  dobil(a)  odgovore  na  meni     
 razumljiv  nacin.                                                  

Zdravniki  so  me  obravnavali  vljudno  in           
 spoštljivo.                                                            

1 2 3 4 5

100

100

98

74

95

100

slabo dobro N

78



NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Kako so vas obravnavale medicinske sestre?

Koliko  casa  je  trajalo,  da  je  prišla                   
 medicinska  sestra,  ko  ste  jo  potrebovali  in     
 prosili  za  pomoc?                                              

Medicinske  sestre  so  pred  mano  govorile,      
 kot  da  me  ni.                                                    

Pri  izvajanju  negovalnih  postopkov  so  me      
 medicinske  sestre  zašcitile  pred  neželenimi    
 pogledi.                                                               

Medicinske  sestre    so  mi  zagotovile                
 mojo  zasebnost  pri  pogovoru,  viziti  in             
 opravljanju  posegov.                                          

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 medicinsko  sestro?                                            

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 medicinski  sestri,  sem  dobil(a)  odgovore         
 na  meni  razumljiv  nacin.                                  

Medicinske  sestre  so  me  obravnavale             
 vljudno    in  spoštljivo.                                        

1 2 3 4 5

31

100

100

100

75

92

100

slabo dobro N

Vaše zdravljenje

Ali  je  osebje  storilo  vse  za  zmanjšanje          
 bolecin?                                                               

Ali  so  Vam  pojasnili  razloge  za  jemanje         
 zdravil,  ucinke  in  stranske  ucinke                     
 predpisanih  zdravil?                                           

Ali  ste  imeli  obcutek,  da  vaše  pritožbe           
 zdravniki  in  medicinske  sestre  jemljejo            
 resno?                                                                 

Ali  ste    dobili    pomoc  medicinskih  sester      
 ali  drugega  osebja,  ko  ste  šli  na                     
 stranišce?                                                            

Moji  družinski  clani  so  se  z  mojim                  
 zdravnikom  lahko  pogovorili.                             

Vcasih  je  nek  zdravnik  ali  medicinska             
 sestra  rekla  eno  o  moji  bolezni,                      
 zdravljenju  in  zdravstveni    negi,  drug              
 zdravnik  ali  medicinska  sestra  pa  cisto           
 nekaj  drugega.                                                   

1 2 3 4 5

44

63

15

49

47

100

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Bolnǐsnično okolje

Ali  ste  bili  v  bolnišnici  seznanjeni  s                
 pravicami  in  dolžnostmi,  ki  jih  imate  kot         
 bolnik?                                                                 

Ponoci  sem  se  zbujal(a)  zaradi  hrupa,  ki       
 ga  je  povzrocalo  zdravstveno  osebje.             

Ali  so  bili  Vaša  soba,  stranišce    in                 
 kopalnica  cisti.                                                    

1 2 3 4 5

100

100

100

slabo dobro N

Odpust iz bolnǐsnice

Ob  odpustu    sem  dobil(a)  pisno                      
 informacijo  o  tem,  na    katere    opozorilne      
 znake  moram  biti  pozoren  (pozorna)  v            
 zvezi  s  svojo  boleznijo.                                     

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,    kašni  so  stranski              
 ucinki    zdravil.                                                    

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,  katera  zdravila  in  kako      
 jih  moram  jemati  doma.                                    

1 2 3 4 5

100

41

42

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Priloga 23 - DC Bled

Sprejem v bolnǐsnico

Kako  dolgo  od  vašega  prihoda  v                     
 bolnišnico  je  trajal  postopek,  da  ste  prišli       
 do  svoje  postelje  ali  sobe  na  oddelku?         

Ali  so  v  bolnišnici  kdaj  spremenili  datum        
 sprejema  tako,  da  je  bil  sprejem  preložen      
 na  kasnejši  cas?                                               

Sodeloval(a)  sem  pri    dogovoru  datuma         
 mojega  sprejema  v  bolnišnico.                         

1 2 3 4 5

91

92

91

slabo dobro N

Kako so vas obravnavali zdravniki?

Zdravniki  so  pred  mano  govorili  o  meni,        
 kot  da  me  ni.                                                    

Zdravnik  mi  je  zagotovil  zasebnost  pri            
 pogovoru,  viziti  in  opravljanju  posegov  ter      
 me  obvaroval  pred  nezaželenimi  pogledi  in    
 poslušanjem    s  strani  drugih.                          

Zdravnik  mi  je  pred  posegi  ali  preiskavami    
 na  razumljiv  nacin  razložil  poseg  ali                
 preiskavo  in  možne  zaplete.                             

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 zdravnikom?                                                        

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 zdravniku,  sem  dobil(a)  odgovore  na  meni     
 razumljiv  nacin.                                                  

Zdravniki  so  me  obravnavali  vljudno  in           
 spoštljivo.                                                            

1 2 3 4 5

98

98

97

61

87

100

slabo dobro N

81



NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Kako so vas obravnavale medicinske sestre?

Koliko  casa  je  trajalo,  da  je  prišla                   
 medicinska  sestra,  ko  ste  jo  potrebovali  in     
 prosili  za  pomoc?                                              

Medicinske  sestre  so  pred  mano  govorile,      
 kot  da  me  ni.                                                    

Pri  izvajanju  negovalnih  postopkov  so  me      
 medicinske  sestre  zašcitile  pred  neželenimi    
 pogledi.                                                               

Medicinske  sestre    so  mi  zagotovile                
 mojo  zasebnost  pri  pogovoru,  viziti  in             
 opravljanju  posegov.                                          

Ce  Vas  je  kaj  skrbelo  ali  ce  ste  se  cesa      
 bali,  ali  ste  se  lahko  o  tem  pogovorili  z         
 medicinsko  sestro?                                            

Na  vprašanja,  ki  sem  jih  zastavil(a)                 
 medicinski  sestri,  sem  dobil(a)  odgovore         
 na  meni  razumljiv  nacin.                                  

Medicinske  sestre  so  me  obravnavale             
 vljudno    in  spoštljivo.                                        

1 2 3 4 5

45

99

97

98

66

89

99

slabo dobro N

Vaše zdravljenje

Ali  je  osebje  storilo  vse  za  zmanjšanje          
 bolecin?                                                               

Ali  so  Vam  pojasnili  razloge  za  jemanje         
 zdravil,  ucinke  in  stranske  ucinke                     
 predpisanih  zdravil?                                           

Ali  ste  imeli  obcutek,  da  vaše  pritožbe           
 zdravniki  in  medicinske  sestre  jemljejo            
 resno?                                                                 

Ali  ste    dobili    pomoc  medicinskih  sester      
 ali  drugega  osebja,  ko  ste  šli  na                     
 stranišce?                                                            

Moji  družinski  clani  so  se  z  mojim                  
 zdravnikom  lahko  pogovorili.                             

Vcasih  je  nek  zdravnik  ali  medicinska             
 sestra  rekla  eno  o  moji  bolezni,                      
 zdravljenju  in  zdravstveni    negi,  drug              
 zdravnik  ali  medicinska  sestra  pa  cisto           
 nekaj  drugega.                                                   

1 2 3 4 5

24

55

15

16

35

99

slabo dobro N
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NACIONALNA ANKETA O IZKUŠNJAH ODRASLIH PACIENTOV V AKUTNI BOLNIŠNICI

Bolnǐsnično okolje

Ali  ste  bili  v  bolnišnici  seznanjeni  s                
 pravicami  in  dolžnostmi,  ki  jih  imate  kot         
 bolnik?                                                                 

Ponoci  sem  se  zbujal(a)  zaradi  hrupa,  ki       
 ga  je  povzrocalo  zdravstveno  osebje.             

Ali  so  bili  Vaša  soba,  stranišce    in                 
 kopalnica  cisti.                                                    

1 2 3 4 5

96

100

100

slabo dobro N

Odpust iz bolnǐsnice

Ob  odpustu    sem  dobil(a)  pisno                      
 informacijo  o  tem,  na    katere    opozorilne      
 znake  moram  biti  pozoren  (pozorna)  v            
 zvezi  s  svojo  boleznijo.                                     

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,    kašni  so  stranski              
 ucinki    zdravil.                                                    

Ob  odpustu  sem  dobil(a)  ustne  in  pisne        
 informacije  o  tem,  katera  zdravila  in  kako      
 jih  moram  jemati  doma.                                    

1 2 3 4 5

81

38

43

slabo dobro N

83


