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УВОД: 
 

 

 

           Процена задовољства корисника је један од основних елемената унапређењаквалитета рада 

здравствених установа и предуслов квалитетне здравствене заштите, а представља меру става пацијента 

према лекару, систему здравствене заштите и добијене медицинске неге. Иницијатива за добијане 

информације о задовољству корисника код нас потиче од Министарства за здравље јер у системима 

обавезног здравственог осигурања установе немају интерес за добијање одговора о задовољству корисника 

због непостојања компетиције између њих. 

Задовољство пацијената не зависи само од карактеристика пружене задравствене заштите већ и од 

карактеристика самог пацијента, од његових очекивања и склоности да критикује и похваљује. Некада 

испуњење медицинских потреба не мора да испуњава социјалне и емоционалне потребе, а осим тога, 

задовољство корисника може да има и културну позадину народа. Ипак сваки здравствени радник мора да 

разуме очекивања и захтеве/жеље пацијента. 

Задовољство пацијената често одређује спремност пацијената да се придржавају прописане терапије што 

утиче на исход лечења, здравствено стање пацијента, а тиме и на ефикасност здравствене заштите у целини. 

Испитивање задовољства корисника има за циљ да се измере карактеристике квалитета здравствене 

заштите из угла корисника, а у сврху повећањa квалитета услуга и медицинских третмана, хуманости, боље 

информисаности, смањењa неравноправности. Задовољство се мења током времена, не само да га људи 

различито дефинишу него иста особа може у различито време да доноси различите судове. 

Код нас се већ читаву деценију ради оваква врста истраживања према методологији која је јединствена за 

све здравствене установе у Србији, при чему је 2009.године дошло до промене у садржају упитника: у 

службама примарне здравствене заштите примењен је јединствен упитник за службе опште медицине, 

педијатрију и гинекологију, у стоматолошкој здравственој заштити се испитује задовољство радом дечјег 

стоматолога, а упитник за специјалистичко-консултативне службе је проширен. У Служби за здравствену 

заштиту деце и Служби за стоматолошку здравствену заштиту упитник су попуњавали родитељи/старатељи 

који су долазили у пратњи деце јер је упитник тако конструисан да га попуњава родитељ/старатељ, а 

одговори се односе на рад изабраног педијатра, односно стоматолога детета. У примарној здравственој 

заштити обухваћена је једнодневна популација пацијената у служби опште медицине и медицине рада, у 

служби за здравствену заштиту деце, служби за здравствену заштиту жена, стоматолошкој здравственој 

заштити и у специјалистичко консултативним службама интерне медицине, а у секундарној је обухваћена 

петодневна популација отпуста на свим одељењима осим на дечјим и психијатријским одељењима. Од 

2011.год. је дошло до промене методологије у начину уноса података тако што су здравствене установе 

непосредно по истеку истраживања кутије са анкетним листићима и записнике Комисије за стално 

унапређење квалитета достављали Заводу за јавно здравље Краљево где је вршен унос и потом обрада 
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података. Ове године је унос рађен on line, у електронску базу података, али је унос података такође 

одрађен у ЗЈЗ Нови Пазар. 

За истраживање се користе стандардизовани анонимни упитници дизајнирани за испитивање задовољства 

пацијената радом изабраног лекара, посебно за изабраног стоматолога и за специјалисту интерне медицине, 

а један упитник за болничку здравствену заштиту. Одговори се процењују петостепеном Ликертовом 

скалом од “веома незадовољан” до “веома задовољан”. На основу резултата моћи ћемо да видимо да ли су 

менаџери установа резултате претходних истраживања искорисили као смернице за унапређење квалитета 

пружених услуга у здравственим установама и да ли је дошло до побољшања истих. Иначе ова врста 

истраживања би требало да се обављају у тренутку када корисник није завистан од здравственог система, 

али како је то у нашим условима због трошкова неизводљиво, обављено је на крају завршеног лечења. 

 

 

 

 

 

Резултати истраживања: 

 
Анкетирање је у домовима здравља  обављено 28. новембра 2016.год. у координацији са Заводом за јавно 

здравље Нови Пазар и обухваћени су Дом здравља Н.Пазар и Дом здравља Тутин који су у надлежности 

Завода. 

. Истраживање је спроведено у следећим службама: 

Општа медицина и медицина рада где је било 1214  пацијената, подељено 797 упитника, а вратило се 745 

исправних упитника, стопа одговора износи 93,5%; 

Здравствена заштита деце и омладине – прегледано 544 пацијената,подељено 428 упитника, а вратило се 

428 исправних упитника, што је 100%; 

Здравствена заштита жена – прегледано je 186 пацијенткиња, подељено 142 упитника, а вратило се 142 

исправна упитника, што је 100%; 

Стоматолошка здравствена заштита деце – прегледано 158 пацијената, подељенo 125 упитникa, вратило се 

111 исправаних упитника, што је 88,8%; 

Специјалистичка служба интерне медицине заступљена је само у Дому здравља Тутин–прегледан је  21 

пацијент, подељено 20 упитника, а вратило се свих  20 исправнихупитника што представља стопу одговора 

од 100%. 

Посматрано укупно за домове здравља подељено је 1512  упитника, попуњено и враћено 1446 исправних 

упитника, што чини стопу одговора 95,6% (табела бр.1). 
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Табела бр.1- Стопа одговора по службама у домовима здравља 

Служба 
Број 
пацијената 

Број 
подељених 
упитника 

Број 
враћених 
упитника 

Стопа 
одговора 

Општа медицина и медицина рада 1214 797 745 93,50% 

Здравствена заштита деце и омладине 544 428 428 100% 

Здравствена заштита жена 186 142 142 100% 

Стоматолошка здравствена заштита 158 125 111 88,80% 

Специјалистичка служба интерне медицине 
у Дому здравља 21 20 20 100% 

 

 

Служба опште медицине 
 

У домовима здравља истраживањем у служби опште медицине и медицине рада је обухваћено 797 

пацијената a вратило се укупно 745 валидна упитника , од укупно 1214 пацијената који су затражили услуге 

запослених у овим службама. 

Већи проценат анкетираних је особа женског пола 52,1% док је 43,6% особа мушког пола,док се 4,3% 

испитаника није изјаснило ком полу припадају(графикон бр.1) 

 

Графикон бр.1- Дистрибуција испитаника према полу 

 

 
 
Просечна старост пацијената је 50,88 година..  

44%

52%

4%

Дистрибуција испитаника према полу

Мушкарци Жене Без одговора
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Што се тиче завршене школе половина испитаника је са завршеном средњом школом-49,9%, нешто мање од 

једне четвртине са вишом и високом, 4,4% без завршене основне школе, а 18,8% са завршеном основном 

школом.2,0% испитаника се није изјаснило коју су школу завршили (графикон бр.2). 

 

Графикон бр.2 –Структура анкетираних корисника здравствене заштите о степену образовања 

 

 

 

Што се тиче материјалног положаја изузетно лош и лош материјални положај има 8,6% анкетираних 

корисника, осредњег материјалног стања је26,7%, а доброг и веома доброг 62,5% испитаних корисника . О 

свом материјалном стању није се изјаснило 2,1%(графикон бр.3) 

 

Графикон бр.3- Структура анкетираних према материјалном положају 

 

4.40%

18.80%

49.90%

24.80%

2.00%

Завршена школа испитаника

Веома лоше

Лоше

Осредње

Добро

Веома добро

Нису се изјаснили

3.40%

5.20%

26.70%

42.40%

20.10%

2.10%

Структура анкетираних у служби опште медицине према 
материјалном положају
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Највећи број испитаника у служби опште медицине је свог лекара сам изабрао-85,1%,  потом су они којима је 

неко у породици изабрао лекара-5,4%,  4,4% анкетираних је изјавило да им је лекар додељен, а 2,4% њих 

нема изабраног лекара.О начину избора лекара не сећа се 2,8% анкетираних(графикон бр.4). 

 

Графикон бр.4-Начин избора лекара у служби опште медицине 

 

 

 

Да зна да може да промени свог изабраног лекара упознато је нешто више од четири петине анкетираних 

пацијента-83,7%,  при чему 73,6% мисли да то може кад год хоће, а 10,1% да то може једном годишње. Сваки 

пети испитаник на територији филијале Н.Пазар  не зна да може да промени свог лекара,3.8% мисли да није 

могуће променити лекара а 3.1% анкетираних није одговорило на ово питање(графикон бр.5).  

 

Графикон бр.5-Структура одговора о могућству промене изабраног лекара 

 

 

 

Сам 
изабрао/ла 

лркара

Неко из 
породице 
је изабрао 

лекара

Додељен 
лекар/није 

бирао

Нема 
изабраног 

лекара

Не сећа се

85.10%

5.40% 4.40% 2.40% 2.80%

Начин избора лекара у служби опште медицине

Може да промени лекара кад хоће

Може да промени лекара једном годишње

Није  могуће променити лекара

Не зна да ли може променити лекара

Без одговора

73.60%

10.10%

3.80%

9.50%

3.10%

Структура одговора о  могућству промене изабраног лекара
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Да су већ били у прилици да промене свог изабраног лекара изјавило 10,9% анкетираних корисника, 84,4% 

није мењало изабраног лекара, док 4,7% испитаних није одговорило на питање(графикон  бр.6).  

 

Графикон бр.6- Дистрибуција одговора о промени изабраног лекара 

 

 

Међутим, када су навођени разлози промене лекара највећи број испитаника  није наводио разлоге већ је 

заокружио „други разлози“-6,5%, пресељење је променило лекара код 5,3% испитаника. Напуштање 

ординације/картотеке од стране лекара је код 3,6% испитаника био разлог промене а 3,1% је имало 

неспоразум са лекаром док 81,4% испитаних није мењало лекара(графикон бр.7) 

 

Графикон бр.7-Разлог промене изабраног лекара 

 

 

11%

84%

5%

Дистрибуција одговора о промени изабраног лекара 

Мењали су изабраног лекара Нису мењали изабраног лекара

Без одговора

Лекар је напустио 

ординацију/картотеку

4%

Пресељење

5%

Неспоразум са лекаром

3%

Други разлози

7%

Није мењан лекар

81%

Разлог промене лекара
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 Што се тиче дужине лечења 58,0% анкетираних пацијената се код свог лекара лечи већ више од три године, 

28,3% је код истог лекара између 1 и 3 године, а 7,9% је мање од годину дана. Овом приликом је свега 2,3% 

анкетираних пацијената изјавило да нема свог лекара, а 3,5% упитника било је без одговора на ово 

питање(графикон бр.8). 

 

Графикон бр.8-Дужина лечења код изабраног лекара 

 
 

Број посета изабраном  лекару у служби опште медицине смо представили табелом бр.2, где је 0-5 посета 

изабраном лекару имало 35,5% анкетираних корисника. Од 5-10 посета обавило је 35,1% а више од 10 посета 

24,8%испитаних. О броју посета није се изјаснило 6,8% испитаних корисника.  

 

Табела бр.2- Број посета изабраном лекару 

Број посета н % 

Од 0-5 посета 264 35,5 

Од 5-10 посета 244 35,1 

Више од 10 посета 186 24,8 

Није се изјаснило 51 6,8 
 

Број посета другом  лекару у служби опште медицине смо представили табелом бр.3,тако да је другог 

лекара посетило 0-5 пута -44,1% испитаника, 5-10 пута -5,2% анкетираних и више од 10 посета је обавило1,0%  

испитанх. На ово питање није одговорило 48,7% анкетираних пацијената. 

 

 

Мање од 
годину 

дана

1-3 године Више од 3 
године

Нема свог 
лекара

Без 
одговора

7.90%

28.30%

58.00%

2.30% 3.50%

Дужина лечења код изабраног лекара
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Табела бр.3- Број посета другом лекару у служби опште медицине 

Број посета н % 

Од 0-5 посета 327 44,1 

Од 5-10 посета 47 5,2 

Више од 10 посета 8 1,0 

Није се изјаснило 363 48,7 
 

Број посета лекару у приватној пракси иде од 0 до 30, просек је 2,18 посетe .У табели бр. 4 је приказана 

дистрибуција броја посета лекару у приватној ординацији испитаника који су били у служби опште медицине.  

Табела бр.4-Број посета лекару у приватној пракси 

Број посета н % 

Од 0-5 посета 396 53,2 

Од 5-10 посета 12 1,6 

Више од 10 посета 4 0,4 

Није се изјаснило 333 44,7 

 

 

Што се тиче дужине чекања код изабраног лекара у ординацијама опште медицине , у установама примарне 

здравствене заштите на територији Филијале РФЗО Н.Пазар,више од две трећине се прегледа истог дана-

62,7%, исти проценат не заказује преглед и обично чека 1-3 дана(14,5% одн.14,6%) и мали број (2,1%) чека 

вишеод три дана. Одговор на ово питање није дало 6% испитаника (графикон бр.9). 

 

Графикон бр.9- Дужина чекања на преглед код изабраног лекара 

 

 
 

Информације о здравим стиловима живота већина анкетираних пацијената добија током редовне посете 

свом изабраном лекару , што је приказано у графикону бр.10 и табели бр.5. У просеку,за сва питања 

Не заказује преглед

Закаже за исти дан

Чека 1-3 дана

Чека више од 3 дана 

Без одговора

14.50%

62.70%

14.60%

2.10%

6.00%

Дужина чекања на преглед код изабраног лекара
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,понуђене одговоре за време редовне посете добија 55% испитаника,у посети саветовалишту савет добија 

1,5% анкетираних, 2,8% не добија никакве савете приликом посете изабраном лекару, док 6% испитаних 

сматра да му савет није потребан. Запажа се и већи проценат и оних који нису заокружили ниједан понуђени   

одговор-у просеку за сва питања је око 35% анкетираних. 

 

Графикон бр.10- Структура одговора о саветима изабраног лекара 

 

 

 

 Табела бр.5-Структура одговора о саветима изабраног лекара 

 

 

Да,за 

време 

редовне 

посете 

Да, у посети 

превентивном 

цетру/саветовалишту Не 

Није било 

потребно 

Без 

одговора 

Правилна исхрана 66,20% 2,00% 1,30% 2,00% 28,50% 

Важност физичке активности 64,60% 1,70% 1,50% 3,10% 29,10% 

Злоупотреба алкохола 52,80% 1,70% 3,40% 6,80% 35,30% 

Смањење или престанак пушења 53,70% 2,10% 2,70% 6,00% 35,40% 

Избегавање/одбрана од стреса 53,70% 1,30% 2,30% 5,20% 37,40% 

Сигуран секс 45,10% 1,50% 5,50% 9,70% 38,30% 

Опасност од злоупотребе дрога 47,10% 0,70% 3,20% 9,70% 39,30% 

 

 

 

0.00% 50.00% 100.00% 150.00%

Правилна исхрана

Важност физичке активности

Злоупотреба алкохола

Смањење или престанак …

Избегавање/одбрана од …

Сигуран секс

Опасност од злоупотребе …

Структура одговора о саветима изабраног лекара

Да,за време редовне посете

Да, у посети превентивном 
цетру/саветовалишту

Не

Није било потребно

Без одговора
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Код области међусобне комуникације уочава се висок степен задовољства пацијената сарадњом са 

медицинским сестрама као и тимским радом лекара и медицинских сестара што је прикзано у табели бр.6 и 

графикону бр.11. Задовољство услугом сестара на укупном нивоу износи око  90% што је за сваку похвалу. 

 

Графикон бр.11-Оцена љубазности сестара  

 

 

 

 

 

Табела бр.6-  Оцена љубазности сестара 

 

Да, 

слажем 

се 

Делимично 

се слажем 

Не 

слажем 

се Не знам 

Без 

одговора 

Медицинске сестре на шалтеру су љубазне 88,70% 4,70% 0,30% 0,40% 5,90% 

Медицинске сестре у соби за интервенције су љубазне 91,00% 3,20% 0,40% 0,40% 5,00% 

Медицинске сестре ми увек пруже све информације 89,70% 2,70% 7,00% 0% 6,60% 

Медицинске сестре и лекари добро сарађују 89,70% 3,00% 0,30% 0,90% 6,20% 

 

 

Када је у питању комуникација и сарадња пацијената са изабраним лекаром,испитаници су  јако задовољни 

квалитетом информација које добију од свог изабраног лекара о својој болести и њеном лечењу, као и 

његовом вољом да их пажљиво слуша, а једино се делимично слажу са расположивим временом да их 

изабрани лекар саслуша. Висок степен задовољства је приказан у табели бр.7. 

 

 

 

 

 

0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%

100.00%

Оцена љубазности сестара

Медицинске сестре на 
шалтеру су љубазне

Медицинске сестре у 
соби за интервенције су 
љубазне
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Табела бр.7- Оцена задовољства комуникације између пацијента и изабраног лекара 

 

Изјава 

Да,слажем 

се 

Делимично 

се слажем 

Не 

слажем се 

Без 

одговора 

Мој лекар познаје моју личну ситуацију 91,40% 1,90% 0,10% 6,60% 

Мој лекар познаје проблеме и болести које сам раније имао 91,00% 1,20% 0,30% 7,50% 

Мој лекар одваја довољно времена да разговара са мном 79,30% 13,60% 0,40% 6,70% 

Мој лекар ме пажљиво слуша  91,40% 0,90% 0,10% 7,50% 

Мој лекар ми даје јасна објашњења о болестима и лековима која ми 

преписује 91,30% 0,90% 0,10% 7,70% 

После посете лекару осећам се способније да се изборим са својим 

здравственим проблемима 87,70% 5,50% 0,10% 6,70% 

Кад имам нови здравствени проблем прво идем код свог лекара  91,50% 0,70% 0,30% 7,50% 

 

Што се тиче организације рада службе опште медицине,  испитаници су најзадовољнији  тиме што  пре 

специјалисте посећују изабраног лекара, затим што су амбуланте доступне инвалидима и када дођу хитно 

истог дана се и прегледају.Од свих понудјених питања најмање су задовољни што морају дуго да чекају у 

чекаоници на преглед и што им није доступна интернет страница установе. Одговори испитаника приказани 

су у табели бр.8. 

 

 

Табела бр.8- Задовољство испитаника организацијом рада у служби опште медицине 

Изјава 

Да,слажем 

се 

Делимично 

се слажем 

Не 

слажем 

се 

Не 

знам 

Без 

одговора 

Задовољан сам радним временом 72,90% 7,90% 12,80% 0,50% 5,90% 

Могу да дођем на преглед и викендом ако се разболим 81,70% 2,70% 6,20% 2,80% 6,60% 

Доступна је инвалидима и особама у колицима 89,00% 2,60% 0,30% 1,30% 6,80% 

Да бих ишао код специјалисте морам прво код свог 

лекара 90,30% 1,60% 0,50% 0,50% 7,00% 

У чекаоницама има довољно места за седење 75,70% 9,50% 7,00% 1,20% 6,60% 

Морам дуго да чекам у чекаоници да посетим лекара 28,30% 8,70% 52,50% 5,00% 5,50% 

У току радног времена могу да разговарам са лекаром 

на телефон и добијем савет 59,50% 16,20% 7,90% 9,90% 6,40% 

Када дођем  и хитно ми треба преглед лекара то могу 

да обавим истог дана  88,10% 2,10% 0,30% 2,30% 7,20% 

Постоји кутија/књига за жалбе и примедбе 85,90% 0,50% 0,50% 6,40% 6,60% 

Установа има своју интернет страницу 72,30% 0,40% 0,40% 20,00% 6,80% 

Установа има довољно медицинске опреме 79,20% 1,50% 0,70% 11,50% 7,10% 
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Када је у питању плаћање појединих услуга у служби опште медицине, за 66,7% анкетираних преглед 

изабраног лекара је био бесплатан, док је партиципацију за ту услугу платило 24,4% испитаника. Преглед 

лекара специјалисте на који га је упутио лекар није платило 64,4% анкетираних, док је партиципацију за ту 

услугу платило 23,5% испитаника. Што се тиче прописаних лекова и ињекција, четвртина  испитаника је 

платила партиципацију, а близу две  трећине није уопште плаћало лекове. Пуну цену за лекове је платило 

0,3% испитаника (табела бр.9).  

Код питања о плаћању услуга у служби опште медицине, недостаје у просеку  12% одговора 

 

Табела бр.9- Плаћање услуга у служби опште медицине 

 

Бесплатно Партиципација 

Пуна 

цена Не знам 

Без 

одговора 

Преглед изабраног лекара 66,70% 24,40% 0% 0,40% 8,50% 

Лекови или ињекције које пропише 

лекар  61,60% 25,80% 0,30% 0,40% 11,90% 

Преглед специјалисте код кога вас упути 

лекар 64,40% 23,50% 0,10% 0,50% 11,40% 

Кућна посета лекара 64,20% 10,10% 0,30% 12,80% 12,80% 

Преглед бебе или малог детеа у 

саветовалишту 71,00% 9,70% 0,00% 5,40% 14,00% 

 

Недостатак новца којим би платили преглед или лекове, као разлог неодласка лекару у протеклих годину 

дана навело 1,3% испитаника,близу три четвртине  анкетираних није било у тој ситуацији ( 73,7%), а 16,5% је 

избегло да одговори на то питање заокруживши опцију “не сећам се”. На ово питање није одговорило 8,5% 

анкетираних (графикон бр.12). 

 

Графикон бр.12- Неодлазак лекару због недостатка новца 

 

 
Да Не Не сећам се Без одговора

1.30%

73.70%

16.50%
8.50%

Неодлазак лекару збод недостатка новца
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Последње питање у упитнику се односи на укупно задовољство примарном здравственом заштитом. На 

територији Филијале РФЗО Н.Пазар , узимајући у обзир све наведено, примарном здравственом заштитом је 

веома задовољно 65,5% испитаних, задовољно је 21,3%, ни задовољно ни незадовољно је 4,2%,  док је 

веома незадовољно и незадовољно 1% присутних ,анкетираних пацијената (графикон бр.13). 

 

 

Графикон бр.13- Опште задовољство здравственом заштитом у служби опште медицине  

 

 
 

Просечна оцена задовољства у служби опште медицине је 4,64. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2%

0%

4%

21%

66%

8%

Опште задовољство здравственом заштитом у служби 
опште медицине 

Веома незадовољан Незадовољан

Ни задовољан ни незадовољан Задовољан

Веома задовољан Без одговора
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Служба за здравствену заштиту деце и омладине 

 
 

У домовима здравља истраживањем у служби за здравствену заштиту деце и омладине  анкетирањем је 

обухваћено 428 пацијената, од укупно 544 пацијената који су затражили услуге запослених у овим 

службама.Стопа одговора у овој служби била је 100%. 

Већи проценат анкетираних је особа женског пола 52,8% док је 37,6% особа мушког пола,док се 9,6% 

испитаника није изјаснило ком полу припадају(графикон бр.14) 

 

Графикон бр.14- Дистрибуција испитаника у служби за здравствену заштиту деце према полу 
 

 
 
Што се тиче завршене школе нешто више од  половине испитаника је са завршеном средњом школом-52,6%, 

нешто више од једне четвртине са вишом и високом(27,8%), 2,3% без завршене основне школе, а 13,3% са 

завршеном основном школом.4,0% испитаника се није изјаснило коју су школу завршили (графикон бр.15). 

 

Графикон бр.15- Дистрибуција одговора према завршеној школи анкетираних у служби за здравствену 

заштиту деце  

 

38%

53%

9%

Дистрибуција испитаника према полу

Мушкарци Жене Без одговора

2.30%
13.30%

52.60%

27.80%

4.00%

Завршена школа испитаника



- 16 - 
 

Што се тиче материјалног положаја изузетно лош и лош материјални положај има 8,6% анкетираних 

корисника, осредњег материјалног стања је26,7%, а доброг и веома доброг 62,5% испитаних корисника . О 

свом материјалном стању није се изјаснило 2,1%(графикон бр.16) 

 

Графикон бр.16- Структура анкетираних у служби за здравствену заштиту деце према материјалном положају 

 

Највећи број испитаника у служби за децу и омладину  је свог лекара сам изабрао-83,6%,  потом су они 

којима је лекар додељен-5,6%.  Неко у породици изабрао лекара за 5,3% анкетираних  а 1,7% њих нема 

изабраног лекара.О начину избора лекара не сећа се 3,9% анкетираних(графикон бр.17). 

 

Графикон бр.17- Начин избора лекара у служби за здравствену заштиту деце 

 

 
 
 

Да зна да може да промени свог изабраног лекара у служби за здравствену заштиту деце  упознато је око 

четири петине анкетираних пацијента-79,7%,  при чему 41,4% мисли да то може кад год хоће, а 38,3% да то 

Веома лоше

Лоше

Осредње

Добро

Веома добро

Нису се изјаснили

5.60%

5.40%

30.60%

37.60%

17.10%

3.70%

Структура анкетираних у служби за здравствену заштиту 
деце према материјалном положају

83.60%

5.30% 5.60% 1.70% 3.90%

Начин избора лекара у служби здравствене заштите деце
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може једном годишње. 13,8%  испитаника на територији Филијале Н.Пазар  не зна да може да промени свог 

лекара,3,0% мисли да није могуће променити лекара а 3,5% анкетираних није одговорило на ово 

питање(графикон бр.18). 

 

Графикон бр.18-Структура одговора о могућству промене изабраног лекара 

 

 

 
 
Да су већ били у прилици да промене свог изабраног лекара изјавило 10,9% анкетираних корисника, 84,4% 

није мењало изабраног лекара, док 4,7% испитаних није одговорило на питање(графикон  бр.19).  

 

Графикон бр.19- Дистрибуција одговора о промени изабраног лекара 

 

 
 
 
 

 

 

 

Може да промени лекара кад хоће

Може да промени лекара једном …

Није  могуће променити лекара

Не зна да ли може променити лекара

Без одговора

41.40%

38.30%

3.00%

13.80%

3.50%

Структура одговора о промени изабраног лекара

15%

80%

5%

Дистрибуција одговора о промени изабраног 
лекара 

Мењали су изабраног лекара Нису мењали изабраног лекара

Без одговора
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Међутим, када су навођени разлози промене лекара највећи број испитаника  није наводио разлоге већ је 

заокружио „други разлози“-4,7%, пресељење је променило лекара код 4,2% испитаника. Напуштање 

ординације/картотеке од стране лекара је код 10,0% испитаника био разлог промене а 3,2% је имало 

неспоразум са лекаром док 77,9% испитаних није мењало лекара(графикон бр.20) 

 

Графикон бр.20-Разлог промене изабраног лекара 

 

 
 

Што се тиче дужине лечења 36,0% анкетираних пацијената се код свог лекара лечи већ више од три године, 

35,7% је код истог лекара између 1 и 3 године, а 19,9% је мање од годину дана. Овом приликом је свега 1,6% 

анкетираних пацијената изјавило да нема свог лекара, а 6,8% упитника било је без одговора на ово 

питање(графикон бр.21) 

Графикон бр.21-Дужина лечења код изабраног лекара 

 
 

Лекар је 
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ртотеку
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Пресељење
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Није мењан 
лекар
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Разлог промене лекара

Мање од 
годину дана

1-3 године Више од 3 
године

Нема свог 
лекара

Без 
одговора

19.90%

35.70% 36.00%

1.60%
6.80%

Дужина лечења код изабраног лекара
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Број посета изабраном  лекару у служби за здравствену заштиту деце смо представили табелом бр.10, где је 0-5 

посета изабраном лекару имало 49,7% анкетираних корисника. Од 5-10 посета обавило је 19,2% а више од 10 

посета 6,8%испитаних. О броју посета није се изјаснило 24,3% испитаних корисника.  

Табела бр.10- Број посета изабраном лекару у служби за здравствену заштиту деце  

Број посета н % 

Од 0-5 посета 213 49,7 

Од 5-10 посета 82 19,2 

Више од 10 посета 29 6,8 

Није се изјаснило 104 24,3 
 

Број посета другом  лекару у служби здравствене заштите деце смо представили табелом бр.11,тако да је 

другог лекара посетило 0-3 пута -33,6% испитаника, 3-5 пута -3,5% анкетираних и више од 5 посета је обавило 

1,5%  испитаних. На ово питање није одговорило 61,4% анкетираних пацијената. 

 

Табела бр.11- Број посета другом лекару у служби за здравствену заштиту деце 

      Број посета н % 

Од 0-3 посета 144 33,6 

Од 3-5 посета 15 3,5 

Више од 5 посета 7 1,5 

Није се изјаснило 262 61,4 
 

Број посета лекару у приватној пракси иде од 0 до 10, просек је 1,92 посетe .У табели бр. 12 је приказана 

дистрибуција броја посета лекару у приватној ординацији испитаника који су били у служби здравствене 

заштите деце. 

Табела бр.12-Број посета лекару у приватној пракси 

Број посета н % 

Од 0-3 посета 158 36,9 

Од 3-5 посета 15 3,6 

Више од 5 посета 6 1,3 

Није се изјаснило 249 58,2 
 

Што се тиче дужине чекања код изабраног лекара у ординацијама опште медицине , у установама 

здравствене заштите деце  на територији Филијале РФЗО Н.Пазар,56,1%  не заказује преглед, 29,9%  заказује 

преглед за исти дан, 3,5%  обично чека 1-3 дана и мали број (1,9%) чека више од три дана. Одговор на ово 

шитање није дало 8,6% испитаника (графикон бр.22) 
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Графикон бр.22- Дужина чекања на преглед код изабраног лекара у служби за здравствену заштиту деце 

 

 
 

 

 

 

 

 

Информације о здравим стиловима живота већина анкетираних пацијената добија 

током редовне посете свом изабраном лекару , што је приказано у графикону бр.23 и табели бр.13. У 

просеку,за сва питања ,понуђене одговоре за време редовне посете добија око 27% испитаника,у посети 

саветовалишту савет добија 7,6% анкетираних, 8,3% не добија никакве савете приликом посете изабраном 

лекару, док 13,9% испитаних сматра да му савет није потребан. Запажа се и већи проценат и оних који нису 

заокружили ниједан понуђени  одговор-у просеку за сва питања је око 43%  

анкетираних. 

 

 

 

 

 

 

 

Не заказује преглед

Закаже за исти дан

Чека 1-3 дана

Чека више од 3 дана 

Без одговора

56.10%

29.90%

3.50%

1.90%

8.60%

Дужина чекања на преглед код изабраног лекара
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Графикон бр.23- Структура одговора о саветима изабраног лекара у служби за здравствену заштиту деце 

 
 
Табела бр.13 -Структура одговора о саветима изабраног лекара у служби за здравствену заштиту деце 

 
 

 

Да,за 
време 
редовне 
посете 

Да, у посети 
превентивном 
цетру/саветовалишту Не 

Није било 
потребно 

Без 
одговора 

Правилна исхрана 75,00% 1,60% 3,70% 4,90% 14,70% 

Важност физичке активности 47,20% 4,00% 3,70% 4,70% 40,40% 

Злоупотреба алкохола 18,70% 2,80% 6,50% 24,30% 47,70% 

Смањење или престанак пушења 10,70% 7,20% 5,80% 28,30% 47,90% 

Избегавање/одбрана од стреса 12,60% 16,10% 9,30% 11,00% 50,90% 

Сигуран секс 10,00% 4,90% 23,10% 12,10% 49,80% 

Опасност од злоупотребе дрога 14,70% 17,10% 6,30% 12,10% 49,80% 

 
Код области међусобне комуникације уочава се висок степен задовољства пацијената сарадњом са 

медицинским сестрама као и тимским радом лекара и медицинских сестара што је прикзано у табели бр.14 

и графикону бр.24. Задовољство услугом сестара на укупном нивоу износи око 67% што је задовољавајуће. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00% 100.00%

Правилна исхрана

Важност физичке активности

Злоупотреба алкохола

Смањење или престанак …

Избегавање/одбрана од …

Сигуран секс

Опасност од злоупотребе …

Структура одговора о саветима изабраног лекара

Да,за време редовне посете

Да, у посети превентивном 
цетру/саветовалишту

Не

Није било потребно

Без одговора
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Графикон бр.24-Оцена љубазности сестара у служби за здравствену заштиту деце 

 

 
 
Табела бр.14-  Оцена љубазности сестара у служби за здравствену заштиту деце 

 
 

 

Да, 
слажем 
се 

Делимично 
се слажем 

Не 
слажем 
се Не знам 

Без 
одговора 

Медицинске сестре на шалтеру су љубазне 72,20% 4,90% 3,00% 1,20% 18,70% 

Медицинске сестре у соби за интервенције су 
љубазне 67,30% 4,70% 1,40% 1,60% 25,00% 

Медицинске сестре ми увек пруже све информације 62,60% 5,80% 2,10% 1% 28,00% 

Медицинске сестре и лекари добро сарађују 65,70% 4,20% 1,60% 2,10% 26,40% 

 

Када је у питању комуникација и сарадња пацијената са изабраним лекаром, већа половина испитаника 

(59%)  је   задовољна квалитетом информација које добију од свог изабраног лекара о својој болести и 

њеном лечењу, као и његовом вољом да их пажљиво слуша,  делимично слаже 3,7%, док се мали 

проценат(3,1%)не слаже .Једна трећина испитаника (34,1%) није одабрала ниједан понуђени одговор. Оцена 

задовољства комуникације пацијент-лекар приказана је у табели бр.15 
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Табела бр.15- Оцена задовољства комуникације између пацијента и изабраног лекара 
 

 

Да,слажем 
се 

Делимично 
се слажем 

Не 
слажем 
се 

Без 
одговора 

Мој лекар познаје моју личну ситуацију 66,40% 3,50% 5,80% 24,30% 

Мој лекар познаје проблеме и болести које сам раније имао 66,10% 3,70% 3,70% 26,40% 

Мој лекар одваја довољно времена да разговара са мном 58,40% 4,40% 2,60% 34,60% 

Мој лекар ме пажљиво слуша  60,00% 2,30% 3,00% 34,60% 

Мој лекар ми даје јасна објашњења о болестима и лековима која ми 
преписује 53,50% 4,00% 2,10% 40,40% 

После посете лекару осећам се способније да се изборим са својим 
здравственим проблемима 51,90% 4,90% 2,30% 40,90% 

Кад имам нови здравствени проблем прво идем код свог лекара  56,10% 3,70% 2,30% 37,90% 

 
Што се тиче организације рада службе за здравствену заштиту деце , испитаници су најзадовољнији  радним 

временом (79,9%), затим тиме што могу да дођу на преглед и викендом ако се разболе(66,6%).Од свих 

понуђених питања најмање су задовољни што морају дуго да чекају у чекаоници на преглед(25,5%) ,  што им 

није доступна интернет страница установе(20,1%) и што морају код изабраног лекара да би дошли до 

специјалисте(20,3%). Одговори испитаника приказани су у табели бр.16. 

 

 

Табела бр.16- Задовољство испитаника организацијом рада у служби за здравствену заштиту деце 
 

 

Да,слажем 
се 

Делимично 
се слажем 

Не 
слажем 
се 

Не 
знам 

Без 
одговора 

Задовољан сам радним временом 79,90% 3,00% 2,60% 0,70% 13,80% 

Могу да дођем на преглед и викендом ако се разболим 66,60% 3,00% 2,30% 2,10% 25,90% 

Доступна је инвалидима и особамау колицима 49,30% 2,10% 3,70% 3,00% 41,80% 

Да бих ишао код специјалисте морам прво код свог лекара 32,20% 4,70% 20,30% 1,90% 40,90% 

У чекаоницама има довољно места за седење 24,80% 24,30% 5,60% 1,20% 44,20% 

Морам дуго да чекам у чекаоници да посетим лекара 14,00% 10,50% 25,50% 2,80% 47,20% 

У току радног времена могу да разговарам са лекаром на 
телефон и добијем савет 25,00% 22,40% 9,30% 3,70% 39,50% 

Када дођем  и хитно ми треба преглед лекара то могу да обавим 
истог дана  50,50% 4,00% 2,30% 2,80% 40,40% 

Постоји кутија/књига за жалбе и примедбе 47,40% 2,80% 3,00% 4,90% 41,80% 

Установа има своју интернет страницу 25,00% 4,40% 20,10% 7,50% 43,00% 

Установа има довољно медицинске опреме 25,50% 22,70% 2,80% 4,70% 44,40% 
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Када је у питању плаћање појединих услуга у служби за здравствену заштиту деце, за 85% анкетираних 

преглед изабраног лекара је био бесплатан, док је партиципацију за ту услугу платило 2,1% испитаника. 

Преглед лекара специјалисте на који га је упутио лекар није платило 64,5% анкетираних, док је 

партиципацију за ту услугу платило 1,6% испитаника. Што се тиче прописаних лекова и ињекција, 2,3%  

испитаника је платила партиципацију, а око две  трећине није уопште плаћало лекове. Пуну цену за лекове је 

платило 2,1% испитаника (табела бр.17).  

Код питања о плаћању услуга у служби за здравствену заштиту деце, недостаје у просеку 30% одговора. 

 

Табела бр.17- Плаћање услуга у служби за здравствену заштиту деце 

 
Бесплатно Партиципација 

Пуна 
цена Не знам 

Без 
одговора 

Преглед изабраног лекара 85,00% 2,10% 0% 1,90% 10,70% 

Лекови или ињекције које пропише лекар  65,70% 2,30% 2,10% 1,60% 28,30% 

Преглед специјалисте код кога вас упути лекар 64,50% 1,60% 0,50% 3,00% 30,40% 

Кућна посета лекара 46,50% 0,90% 0,70% 10,50% 41,40% 

Преглед бебе или малог детеа у саветовалишту 58,20% 0,70% 0,00% 4,20% 36,90% 

 

Недостатак новца којим би платили преглед или лекове, као разлог неодласка лекару у протеклих годину 

дана навело 7,0% испитаника,близу три четвртине  анкетираних није било у тој ситуацији            ( 70,8%), а 

12,6% је избегло да одговори на то питање заокруживши опцију “не сећам се”. На ово питање није 

одговорило 9,6% анкетираних (графикон бр.25). 

 

Графикон бр.25- Неодлазак лекару због недостатка новца 

 

 
 

 

Да Не Не сећам се Без одговора

7.00%

70.80%

12.60% 9.60%

Неодлазак лекару збод недостатка новца
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Последње питање у упитнику се односи на укупно задовољство здравственом заштитом у служби за децу . 

На територији Филијале РФЗО Н.Пазар , узимајући у обзир све наведено, здравственом  здравственом 

заштитом деце  је веома задовољно 65,5% испитаних, задовољно је 21,3%, ни задовољно ни незадовољно је 

4,2%,  док је веома незадовољно и незадовољно 1% присутних ,анкетираних пацијената (графикон бр.26). 

  

Графикон бр.26- Опште задовољство у служби за здравствену заштиту деце  

 

 

 

 
 

Просечна оцена задовољства у служби за здравствену заштиту деце је 3,86. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 2%
8%

35%
42%

8%

Опште задовољство  у служби за здравствену заштиту деце 

Веома незадовољан Незадовољан

Ни задовољан ни незадовољан Задовољан

Веома задовољан Без одговора



- 26 - 
 

 

Служба за здравствену заштиту жена 
 

У домовима здравља Н.Пазар и Тутин истраживањем у служби за здравствену заштиту жена  је обухваћено 

142 пацијента a вратило се свих 142 валидна упитника , од укупно 186 пацијената који су затражили услуге 

запослених у овим службама. 

Очекивало се 100%  особа женског пола али је имало 1,4% особа мушког пола и 2,8% упитника било је без 

одговора на дато питање(графикон бр.27) 

 

Графикон бр.27- Дистрибуција испитаника према полу 

 

 

 
Када посматрамо године старости видећемо да је 2,1% испитаника испод 18 година, 52,8% испитаних је 

старости између 19 и 39 година, 27,5% је између 40 и 59 година и 9,2% су старији од 60 година.8,5% 

анкетираних се није изјаснило о годинама старости. 

Што се тиче завршене школе више од половине испитаника је са завршеном средњом школом-57,7%, нешто 

мање од једне четвртине са вишом и високом-23,2%, 2,1 % без завршене основне школе, а 13,4% са 

завршеном основном школом. 3,5% испитаника се није изјаснило коју су школу завршили (графикон бр.28). 

Графикон бр.28 –Структура анкетираних корисника здравствене заштите о степену образовања 
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Што се тиче материјалног положаја код анкетираних корисника у служби за здравствену заштиту жена, 

изузетно лош и лош материјални положај има 13,3% анкетираних корисника, осредњег материјалног стања 

је 28,2%, а доброг и веома доброг 54,2% испитаних корисника . О свом материјалном стању није се изјаснило 

4,2%(графикон бр.29) 

 

Графикон бр.29- Структура анкетираних према материјалном положају 

 
 
 

Највећи број испитаника у служби за здравствену заштиту жена  је свог лекара сам изабрао-90,9%,  потом су 

они којима је неко у породици изабрао лекара-5,3%,  0,8% анкетираних је изјавило да им је лекар додељен, 

а исти број нема изабраног лекара.О начину избора лекара не сећа се 2,3% анкетираних(графикон бр.30). 

  

Графикон бр.30 -Начин избора лекара у служби  за здравствену заштиту жена   
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Да зна да може да промени свог изабраног лекара упознато је нешто више од две трећине анкетираних 

пацијента-71,1%,  при чему 49,3% мисли да то може кад год хоће, а 21,8% да то може једном годишње. 18,3%  

испитаника на територији филијале Н.Пазар  не зна да може да промени свог лекара, 3,5% мисли да није 

могуће променити лекара а 7,0% анкетираних није одговорило на ово питање(графикон бр.31).  

 

Графикон бр.31-Структура одговора о могућству промене изабраног лекара 

 

 
 
 

Да су већ били у прилици да промене свог изабраног лекара изјавило 19,0% анкетираних корисника, 73,9% 

није мењало изабраног лекара, док 7,0% испитаних није одговорило на питање(графикон  бр.32).  

 

Графикон бр.32- Дистрибуција одговора о промени изабраног лекара 
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Међутим, када су навођени разлози промене лекара највећи број испитаника  није наводио разлоге већ је 

заокружио „други разлози“-7,4%, пресељење је променило лекара код 3,3% испитаника. Напуштање 

ординације/картотеке од стране лекара је код 4,9% испитаника био разлог промене а 5,7% је имало 

неспоразум са лекаром док 78,7% испитаних није мењало лекара(графикон бр.33) 

 

Графикон бр.33-Разлог промене изабраног лекара у служби за здравствену заштиту жена 

 

 
 
 
 

Што се тиче дужине лечења 57,0% анкетираних пацијената се код свог гинеколога лечи већ више од три 

године, 19% је код истог гинеколога између 1 и 3 године, а 12,7% је мање од годину дана. Овом приликом 

нико од  анкетираних пацијената није  изјавио да нема свог гинеколога, а 11,3% упитника било је без 

одговора на ово питање(графикон бр.34). 

 

Графикон бр.34-Дужина лечења код изабраног лекара у служби здравствене заштите жена 
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Дужина лечења код изабраног гинеколога
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Број посета изабраном  лекару у служби за здравствену заштиту жена смо представили табелом бр.18, где је 

0-5 посета изабраном лекару имало 61,3% анкетираних корисника. Од 5-10 посета обавило је 18,9% а више 

од 10 посета 6,3% испитаних. О броју посета није се изјаснило 13,4% испитаних корисника.  

Табела бр.18- Број посета изабраном лекару у служби за здравствену заштиту жена 

Број посета н % 

Од 0-5 посета 87 61,3 

Од 5-10 посета 27 18,9 

Више од 10 посета 9 6,3 

Није се изјаснило 19 13,4 
 

Број посета другом  лекару у служби за здравствену заштиту жена смо представили табелом бр.19,тако да је 

другог лекара посетило 0-2 пута -16,1% испитаника, 3-6 пута -5,6% анкетираних и више од 6 посета је 

обавило1,4%  испитанх. На ово питање није одговорило 76,8% анкетираних пацијената. 

Табела бр.19- Број посета другом лекару у служби за здравствену заштиту жена 

Број посета н % 

Од 0-2 посета 23 16,1 

Од 3-6 посета 8 5,6 

Више од 6 посета 2 1,4 

Није се изјаснило 109 76,8 
Број посета лекару у приватној пракси иде од 0 до 10, просек је 2,42 посетe .У табели бр. 20 је приказана 

дистрибуција броја посета лекару у приватној ординацији испитаника који су били у служби за здравствену 

заштиту жена.  

Табела бр.20-Број посета гинекологу у приватној пракси 

Број посета н % 

Од 0-2 посета 27 19 

Од 3-6 посета 12 8,4 

Више од 6 посета 4 2,8 

Није се изјаснило 99 69,7 
 

Што се тиче дужине чекања код изабраног лекара у ординацијама гинеколошке службе , у установама 

примарне здравствене заштите на територији Филијале РФЗО Н.Пазар,11,3% се прегледа истог дана, , 19,0% 

не заказује преглед ,  35,9% обично чека 1-3 дана и петина (21,8%) чека више од три дана. Одговор на ово 

шитање није дало 12% испитаника (графикон бр.35). 
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Графикон бр.35- Дужина чекања на преглед код изабраног гинеколога 

 

 

Информације о здравим стиловима живота већина анкетираних пацијената добија током редовне посете 

свом изабраном лекару , што је приказано у графикону бр.36 и табели бр.21. У просеку,за сва питања 

,понуђене одговоре за време редовне посете добија 55% испитаника,у посети саветовалишту савет добија 

1,5% анкетираних, 2,8% не добија никакве савете приликом посете изабраном лекару, док 6% испитаних 

сматра да му савет није потребан. Запажа се и већи проценат и оних који нису заокружили ниједан понуђени  

одговор-у просеку за сва питања је око 35% анкетираних. 

 

Графикон бр.36- Структура одговора о саветима изабраног лекара 
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Табела бр.21-Структура одговора о саветима изабраног лекара 

 

Да,за време 
редовне 
посете 

Да, у посети 
превентивном 
цетру/саветовалишту Не 

Није било 
потребно Без одговора 

Правилна исхрана 62,70% 3,50% 5,60% 8,50% 19,70% 

Важност физичке активности 50,70% 4,90% 7,70% 9,90% 26,80% 

Злоупотреба алкохола 40,10% 5,60% 12,00% 14,80% 27,50% 

Смањење или престанак пушења 49,30% 3,50% 8,50% 12,70% 26,10% 

Избегавање/одбрана од стреса 52,10% 6,30% 7,00% 7,70% 26,80% 

Сигуран секс 47,90% 7,00% 9,90% 9,90% 25,40% 

Опасност од злоупотребе дрога 38,70% 5,60% 9,90% 17,60% 28,20% 

 

Код области међусобне комуникације уочава се солидан степен задовољства пацијената сарадњом са 

медицинским сестрама као и тимским радом лекара и медицинских сестара што је прикзано у табели бр.22 

и графикону бр.37. Задовољство услугом сестара на укупном нивоу износи око  67,25%% што је више од две 

трћине задовољних. 

 

Графикон бр.37-Оцена љубазности сестара  
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Табела бр.22-  Оцена љубазности сестара 

 

Да, 
слажем 
се 

Делимично 
се слажем 

Не 
слажем 
се Не знам 

Без 
одговора 

Медицинске сестре на шалтеру су љубазне 66,90% 15,50% 8,50% 0,70% 8,50% 

Медицинске сестре у соби за интервенције су 
љубазне 65,50% 12,70% 4,20% 2,80% 14,80% 

Медицинске сестре ми увек пруже све информације 69,00% 9,20% 7,00% 0,70% 14,10% 

Медицинске сестре и лекари добро сарађују 67,60% 11,30% 2,80% 4,20% 14,10% 

 

 

Када је у питању комуникација и сарадња пацијената са изабраним гинекологом,испитаници су  

најзадовољнији временом које гинеколог одвоји за њих,затим  квалитетом информација које добију од свог 

изабраног гинеколога о својој болести и њеном лечењу, као и његовом вољом да их пажљиво слуша. Висок 

степен задовољства је приказан у табели бр.23 и просек је око 70%.  

 

 

 

Табела бр.23- Оцена задовољства комуникације између пацијента и изабраног гинеколога 

 

Да,слажем 
се 

Делимично 
се слажем 

Не 
слажем 
се 

Без 
одговора 

Мој лекар познаје моју личну ситуацију 56,30% 18,30% 9,90% 15,50% 

Мој лекар познаје проблеме и болести које сам раније имао 66,90% 12,70% 2,10% 18,30% 

Мој лекар одваја довољно времена да разговара са мном 75,40% 4,00% 3,50% 14,10% 

Мој лекар ме пажљиво слуша  72,50% 6,30% 3,50% 17,60% 

Мој лекар ми даје јасна објашњења о болестима и лековима која ми 
преписује 73,90% 6,30% 2,80% 16,90% 

После посете лекару осећам се способније да се изборим са својим 
здравственим проблемима 70,40% 11,30% 2,10% 16,20% 

Кад имам нови здравствени проблем прво идем код свог лекара  72,50% 5,60% 4,20% 17,60% 

 

Што се тиче организације рада службе здравствене заштите жена , испитаници су најзадовољнији  радним 

временом(69%) и када дођу хитно истог дана се и прегледају(59,9%).Од свих понуђених питања најмање су 

задовољни  медицинском опремом и што морају дуго да чекају у чекаоници на преглед .  Одговори 

испитаника приказани су у табели бр.24. 
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Табела бр.24- Задовољство испитаника организацијом рада у служби здравствене заштите жена 

 

Да,слажем 
се 

Делимично 
се слажем 

Не 
слажем 
се 

Не 
знам 

Без 
одговора 

Задовољан сам радним временом 69,00% 11,30% 5,60% 3,50% 10,60% 

Могу да дођем на преглед и викендом ако се разболим 40,80% 13,40% 11,30% 12,70% 21,80% 

Доступна је инвалидима и особамау колицима 46,50% 7,00% 12,00% 14,80% 19,70% 

Да бих ишао код специјалисте морам прво код свог лекара 54,90% 8,50% 12,00% 7,70% 16,90% 

У чекаоницама има довољно места за седење 51,40% 16,90% 11,30% 2,10% 18,30% 

Морам дуго да чекам у чекаоници да посетим лекара 45,10% 16,20% 13,40% 4,90% 20,40% 

У току радног времена могу да разговарам са лекаром на телефон 
и добијем савет 47,90% 9,20% 14,10% 8,50% 20,40% 

Када дођем  и хитно ми треба преглед лекара то могу да обавим 
истог дана  59,90% 9,90% 4,90% 2,80% 22,50% 

Постоји кутија/књига за жалбе и примедбе 57,00% 8,50% 1,40% 12,70% 20,40% 

Установа има своју интернет страницу 43,70% 6,30% 7,00% 23,20% 19,70% 

Установа има довољно медицинске опреме 38,70% 13,40% 10,60% 16,90% 20,40% 

 

Када је у питању плаћање појединих услуга у служби ЗЗ жена , за 71,8% анкетираних преглед изабраног 

лекара је био бесплатан, док је партиципацију за ту услугу платило 14,8% испитаника. Преглед лекара 

специјалисте на који га је упутио лекар није платило 53,5% анкетираних, док је партиципацију за ту услугу 

платило 12,7% испитаника. Што се тиче прописаних лекова и ињекција, 18,3%  испитаника је платила 

партиципацију, а више од половине није уопште плаћало лекове. Пуну цену за лекове је платило 14,% 

испитаника. Кућну посету је бесплатно користило 43,7% испитаника а преглед мале бебе и детета био је 

бесплатан за 55,6% испитаника у саветовалишту (табела бр.25).  

Код питања о плаћању услуга у служби опште медицине, недостаје у просеку  18% одговора. 

Табела бр.25- Плаћање услуга у служби здравствене заштите жена 

 

 
Бесплатно Партиципација 

Пуна 
цена Не знам 

Без 
одговора 

Преглед изабраног лекара 71,80% 14,80% 0,70% 6,30% 6,30% 

Лекови или ињекције које пропише лекар  52,10% 18,30% 1,40% 12,00% 16,20% 

Преглед специјалисте код кога вас упути лекар 53,50% 12,70% 1,40% 11,30% 21,10% 

Кућна посета лекара 43,70% 2,80% 2,80% 26,80% 23,90% 

Преглед бебе или малог детета у саветовалишту 55,60% 3,50% 0,00% 17,60% 23,20% 

 

Недостатак новца којим би платили преглед или лекове, као разлог неодласка лекару у протеклих годину 

дана навело 9,9% испитаника,близу три четвртине  анкетираних није било у тој ситуацији            ( 73,2%), а 

8,5% је избегло да одговори на то питање заокруживши опцију “не сећам се”. На ово питање није 

одговорило 8,5% анкетираних (графикон бр.38). 
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Графикон бр.38- Неодлазак лекару због недостатка новца 

 

 

Последње питање у упитнику се односи на укупно задовољство здравственом заштитом у служби за жене. 

На територији Филијале РФЗО Н.Пазар , узимајући у обзир све наведено, примарном здравственом заштитом 

жена  је веома задовољно 31,7% испитаних, задовољно је 36,6%, ни задовољно ни незадовољно је 15,5%,  

док је веома незадовољно и незадовољно 7,7% присутних анкетираних пацијената. Одговор на ово питање 

није дало 8,5% анкетираних (графикон бр.39). 

 

Графикон бр.39- Опште задовољство здравственом заштитом у служби здравствене заштите жена 

 

 
 
Просечна оцена задовољства у служби опште медицине је 3,95. 
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Служба за стоматолшку заштиту деце 

У домовима здравља истраживањем у служби за стомтолошку заштиту деце обухваћено је  125 пацијената a 

вратило се укупно 111 валидних упитника , од укупно 158  пацијената који су затражили услуге запослених у 

овим службама, што представља стопу одговора 88,8%. 

Већи проценат анкетираних је особа женског пола 52,3% док је 45,9% особа мушког пола,док се 1,8% 

испитаника није изјаснило ком полу припадају(графикон бр.40) 

 

Графикон бр.40- Дистрибуција испитаника према полу 

 

 
 
Код анкетираних пацијената било је 56,9% старости од 2 године, 39,4% је старости 3 године, 4 године је 

имало 2,7% испитанка а преко 4 године 0,9% испитаних. 

Што се тиче завршене школе близу половине испитаника је са завршеном средњом школом-46,9%, једна  

четвртина је са вишом и високом, 16,2% је без завршене основне школе, а 10,8% са завршеном основном 

школом. 0,9% испитаника се није изјаснило коју су школу завршили (графикон бр.41). 

 

Графикон бр.41 –Структура анкетираних корисника стоматолошке здравствене заштите о степену образовања 
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Што се тиче материјалног положаја изузетно лош и лош материјални положај има четвртина (25,2%) 

анкетираних корисника, осредњег материјалног стања је 27,9%, а доброг и веома доброг 45,9% испитаних 

корисника . О свом материјалном стању није се изјаснило 0,9%(графикон бр.42) 

 

Графикон бр.42- Структура анкетираних према материјалном положају 

 

Највећи број испитаника у овој служби  је свог стоматолога  сам изабрао-81,5%,  потом су они којима је неко 

у породици изабрао стоматолога-12,4%,  1,9% анкетираних је изјавило да им је стоматолог додељен, а 2,8% 

њих нема изабраног стоматолога.О начину избора стоматолога не сећа се 1,9% анкетираних(графикон бр.43). 

  

Графикон бр.43-Начин избора стоматолога у служби за стом. заштиту деце 
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Да зна да може да промени свог изабраног стоматолога упознато је нешто више од четири петине 

анкетираних пацијента-82,9%,  при чему 56,8% мисли да то може кад год хоће, а 26,1% да то може једном 

годишње. 13,5%  испитаника на територији филијале Н.Пазар  не зна да може да промени свог 

стоматолога,0,9% мисли да није могуће променити стоматолога а 2,7% анкетираних није одговорило на ово 

питање(графикон бр.44).  

 

Графикон бр.44-Структура одговора о могућству промене изабраног стоматолога 

 

 
 

Да су већ били у прилици да промене свог изабраног стоматолога изјавило 35,1% анкетираних корисника, 

63,1% није мењало изабраног стоматолога, док 1,8% испитаних није одговорило на питање(графикон  бр.45).  

 

Графикон бр.45- Дистрибуција одговора о промени изабраног стоматолога 

                

 

Може да промени стоматолога  кад хоће

Може да промени стоматолога  једном 
годишње

Није  могуће променити стоматолога

Не зна да ли може променити стоматолога

Без одговора

56.80%

26.10%

0.90%

13.50%

2.70%

Структура одговора о промени изабраног стоматолога

35%

63%

2%

Дистрибуција одговора о промени изабраног 
стоматолога

Мењали су изабраног  стоматолога 

Нису мењали изабраног  стоматолога 

Без одговора
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Међутим, када су навођени разлози промене стоматолога највећи број испитаникаје навео напуштање 

ординације/картотеке од стране стоматолога-13,5%,  пресељење је променило стоматолога код 9,9% 

испитаника, „други разлози“ је навело  а 3,1% је имало неспоразум са стоматологом док 81,4% испитаних 

није мењало лекара(графикон бр.46) 

 

Графикон бр.46-Разлог промене изабраног стоматолога 

  

 
 

Што се тиче дужине лечења 58,0% анкетираних пацијената се код свог лекара лечи већ више од три године, 

28,3% је код истог лекара између 1 и 3 године, а 7,9% је мање од годину дана. Овом приликом је свега 2,3% 

анкетираних пацијената изјавило да нема свог лекара, а 3,5% упитника било је без одговора на ово 

питање(графикон бр.47). 

Графикон бр.47 -Дужина лечења код изабраног стоматолога 

 

 

Стоматолог је 
напустио 

ординацију/карто
теку
14%

Пресељење
10%

Неспоразум са 
стоматологом

2%

Други разлози
6%

Није мењан 
стоматолог

68%

Разлог промене стоматолога

Мање од 
годину дана

1-3 године Више од 3 
године

Нема свог 
стоматолога

Без одговора

29.70%
26.10%

35.10%

6.30%
2.70%

Дужина лечења код изабраног стоматолога
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Број посета изабраном  стоматологу  у стоматолошкој  служби смо представили табелом бр.26, где је 0-5 посета 

изабраном стоматологу  имало 58,5% анкетираних корисника. Од 5-10 посета обавило је 23,4% а више од 10 

посета 12,6% испитаних. О броју посета није се изјаснило 5,4% испитаних корисника.  

Табела бр.26- Број посета изабраном стоматологу 

Број посета н % 

Од 0-5 посета 65 58,5 

Од 5-10 посета 26 23,4 

Више од 10 посета 14 12,6 

Није се изјаснило 6 5,4 
 

Број посета другом  лекару у служби стоматологије смо представили табелом бр.27,тако да је другог 

стоматолога  посетило 0-2 пута -58,5% испитаника, 3-5 пута -11,7% анкетираних и више од 5 посета је 

обавило1,8%  испитаних. На ово питање није одговорило 27,9% анкетираних пацијената 

Табела бр.27- Број посета другом стоматологу у служби стоматологије 

Број посета н % 

Од 0-2 посета 65 58,5 

Од 3-5 посета 13 11,7 

Више од 5 посета 2 1,8 

Није се изјаснило 31 27,9 
 

 У табели бр. 28 је приказана дистрибуција броја посета стоматологу у приватној ординацији испитаника који су 

били у служби стоматологије. 55% анкетираних није посетило приватног стоматолога, 12,6% је било 1-2 пута, 

више од 2 посете је имало 5,4% испитаних а није се изјаснило њих 27%. 

Табела бр.28-Број посета стоматологу у приватној пракси 

 

 

Број посета н % 

0 посета 61 55 

Од 1-2 посетe 14 12,6 

Више од 2 посетe 6 5,4 

Није се изјаснило 30 27 
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Што се тиче дужине чекања код изабраног стоматолога , у установама примарне здравствене заштите на 

територији Филијале РФЗО Н.Пазар,више од једне трећине не заказује преглед-36,0%, 17,1% се прегледа 

истог дана, 29,7%  обично чека 1-3 дана и 12,6%  чека вишеод три дана. Одговор на ово шитање није дало 

4,5% испитаника (графикон бр.48). 

 

Графикон бр.48- Дужина чекања на преглед код изабраног стоматолога 

 

 
 

Савети и разговор о темама које се тичу здравља уста и зуба детета који су добијени од стране изабраног 

стоматолога приказани су у графикону бр.49. у просеку 87,4% испитаника све савете који се тичу здравља 

уста и зуба детета добија у току редовне посете стоматологу. 

Графикон бр.49- Савети стоматолога за време посете 

 

 

Да је стоматолог упознат са проблемима и болестима које има њихово дете сматра 85,4% анкетираних, а 
79,0% родитеља/старатеља се слаже са изјавом да стоматолог одваја довољно времена да разговара са 

Не заказује преглед

Закаже за исти дан

Чека 1-3 дана

Чека више од 3 дана 

Без одговора
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пратиоцима и децом. Квалитетом објашњења о интервенцијама које стоматолог планира код њиховог 
детета задовољно је 82,5% анкетираних а 3,1% је  оних који се са том изјавом не слажу. Када њихово дете 
има проблема са здрављем уста и зуба 88,3% родитеља/старатеља који су учествовали у анкетирању води 
дете на преглед код изабраног стоматолога(графикон бр.50). 
Графикон бр.50-Здравствено васпитни садржаји у стоматолошкој здр.заштити деце 
 

 

Следећа група питања се односи на организацију рада стоматолошке службе и анкетирани 

родитељи/старатељи највеће примедбе имају код дужине чекања у чекаоници  на преглед (32,2%) и мање су 

задовољни због недостатка места за седење у чекаоници(21,4%). Анкетирани родитељи/старатељи су 

највише задовољни радним временом(81,8%) и тиме сто хитну стом.интервенцију могу обавити истог 

дана(80,9%). Укупно са свим изјавама се слазе у просеку две трећине анкетираних(65,8%), делимично 15.9%, 

одговор „не слажем се “  дало је у просеку  10,5% а са „не знам“ се изјаснило  6,5% анкетираних 

родитеља/старатеља (табела бр.49). 

Табела бр.49-Организација рада стоматолошке службе  

Изјава 

Да, 
слажем 
се 

Делимично 
се слажем 

Не 
слажем 
се  Не знам 

Задовољни радним временом 81,80% 12,10% 5,10% 1,00% 

Може да доведе дете код стоматолога и викендом 55,20% 28,70% 8,00% 8,00% 

Доступно је деци са посебним потребама 66,30% 8,70% 5,40% 19,60% 

У чекаоницама има довољно места за седење 59,20% 14,30% 21,40% 5,10% 

Дуго се чекају посете у чекаоници 41,10% 17,80% 32,20% 8,90% 

Када је детету потребна хитна стом.интервенција може се 
обавити истог дана 80,90% 14,80% 1,10% 3,40% 

Постоји кутија/књига  за жалбе и примедбе  76,10% 13,60% 6,80% 3,40% 

Особље на шалтеру је љубазно 76,7&% 16,70% 4,40% 2,20% 
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Стоматолог је упознат са 
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Стоматолог одваја довољно 
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Стоматолог даје јасна 
објашњења о планираним 
интервенцијама код детета

Када дете има проблем са 
здрављем уста и зуба прво 
посећују  свог стоматолога

Здравствено васпитни садржаји у стом здр.заштити деце

Не слажем се

Делимично се слажем

Да, слажем се
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Када је у питању сарадња са стоматологом  уочава се добар проценат анкетираних којима је стоматолог  дао 
информације о одржавању оралног здравља . Наиме три четвртине анкетираних пратиоца је изјавило да им 
је стоматолог  објаснио важност здравља уста и зуба њиховог детета-75,0%, а половина да им је саветована 
употреба флуор препарата-50,0%.  Сарадња дечјег стоматолога и стоматолошке сестре је за већину 
испитаника добра-82,8%, а 61,6 % анкетираних је изјавило да им је понекад довољно да разговарају само са 
стоматолошком сестром и да им није потребна посета стоматологу (табела бр.50). 
Табела бр.50-Сарадња са педијатром,стоматологом и стом.сестром 
 
 

Изјава 
Да, слажем 

се 
Делимично 
се слажем 

Не 
слажем 

се 
Не 

знам 

Педијатар ми је објаснио важност здравља уста и зуба 
детета 75,00% 19,60% 2,20% 3,30% 

Педијатар ми саветује употребу флуор 
препарата(пасте,таблете...) 50,00% 29,30% 15,90% 4,90% 

Дечији стоматолог и стоматолошка сестра добро 
сарађују 82,80% 7,50% 6,50% 3,20% 

Понекад ми је довољно да разговарам са 
стом.сестром, па ми није потребан стоматолог  61,60% 16,40% 12,30% 9,60% 

 

За највећи број испитаника преглед код изабраног стоматолога је бесплатан-94,8%, као и пломбе-84,2%, пуну 
цену за ортодонтски апарат-протезу морало је да плати само 4,0% испитаника .Бесплатан преглед код 
специјалисте са стоматолошког факултета био је за 66,3% испитаника док је 29,8%  одговорило са „не знам“.  
Пуну цену за лечење зуба је платило 5,1% анкетираних, а вађење зуба 7,4% испитаних(табела бр.51) 
 
Табела бр.51- Плаћање услуга у стоматолошкој служби  
 

Услуге Бесплатно Партиципација Пуна цена 
Не 

знам 

Преглед код изабраног стоматолога 94,80% 1,00% 2,10% 2,10% 

Пломбе 84,20% 9,90% 1,00% 5,00% 

Лечење зуба 84,70% 7,10% 5,10% 3,10% 

Вађење зуба 80,90% 8,50% 7,40% 3,20% 

Ортодонтски апарат-протеза 82,80% 7,10% 4,00% 6,10% 
Преглед специјалисте са Стоматолошког 
факултета 66,30% 3,10% 1,00% 29,80% 

 

 
 
 
Своје дете код стоматолога, због недостатка новца, није одвело 24,1% анкетираних,негативан одговор дало 
је 62,0% родитеља, док се 13,9% родитеља не сећа (графикон бр.51). 
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Графикон бр.51- Неодлазак стоматологу због недостатка новца  
 

 
 
 

Сагледавши сва наведена питања радом Службе стоматолошке заштите деце је веома задовољно и 
задовољно 74,7% анкетираних пацијената, неопредељених је 6,3%, без одговора је 1,8%, док је незадовољно 
и веома незадовољно 17,4% испитаних родитеља(графикон бр.52). 
 
Графикон бр.52- Задовољство у Служби за стоматолошку заштиту деце 

 
 

 
 

Просечна оцена задовољства у Служби стоматолошке заштите деце је 3,86. 
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Задовољство у Служби за стоматолошку заштиту деце 
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Специјалистичко консултативна служба интерне медицине  

 

И у овој години је вршено анкетирање корисника у специјалистичко консултативној служби интерне 
медицине у Дому  здравља Тутин који организационо имају ову јединицу у примарној здравственој заштити. 
Стопа одговора је износила 100 % јер је 21 пацијент био тог дана у служби и прихватио анкетирање. Анкету 
су попунили сви присутни пацијенти који су били у  специјалистичко консултативној служби. Међу 
анкетиранима је већа заступљеност особа женског пола (жене 63,2%, а мушкарци 36,8%). 
 
 
Што се тиче завршене школе нешто више од четвртине испитаника је са завршеном средњом школом-28,6%, 

са вишом и високом школом је 9,5% , близу четвртине спитанх је без завршене основне школе-23,8%, а 

трећина(33,3%) са завршеном основном школом. 4,8% испитаника се није изјаснило коју су школу завршили 

(графикон бр.53). 

 

Графикон бр.53-Завршена школа испитаника 

 

 
 

Што се тиче материјалног положаја изузетно лош и лош материјални положај има 9,5% анкетираних 

корисника, осредњег материјалног стања је 52,4%, а доброг и веома доброг 23,8% испитаних корисника .      

О свом материјалном стању није се изјаснило 14,3%(графикон бр.54). 
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Графикон бр.54-Материјални положај анкетираних у специјалистичко консултстивној служби 

 
 

 
 

Код сета питања која сагледавају задовољство пацијената организацијом рада специјалистичко-
консултативне службе у делу који се односи на заказивање и реализацију самог прегледа, уочава се висок 
степен задовољства корисника. Пацијенти су најзадовољнији чистоћом и подобношћу 
чекаонице,љубазношћу и професионалношћу особе на заказивању  а најмање задовољни са могућношћу 
телефонског заказивања, временом од заказивања до термина и временом чекања у чекаоници (табела 
бр.52).  
Код овог питања недостаје у просеку 10% одговора, а коментар је дат на валидне проценте. 
  
Табела бр.52- Задовољство анкетираних организацијом рада специјалистичко-консултативне службе 
 

Карактеристика 

Веома 
незадовоља
н 

Незадовоља
н 

Ни 
задовољан 
ни 
незадовоља
н 

Задовоља
н 

Веома 
задовољан 

Могућност телефонског заказивања 0% 0% 5,30% 68,40% 26,30% 

Време чекања од заказивања до термина 
прегледа 0% 0% 0% 73,70% 26,30% 

Љубазност и професионалност особе која 
врши заказивање 0% 0% 0% 15,80% 84,20% 

Добијање инструкције о датуму,времену 
и месту прегледа 0% 0% 0% 42,10% 57,90% 

Време чекања у чекаоници 0% 0% 0% 72,20% 27,80% 

Чистоћа и подобност чекаонице  0% 0% 0% 5,30% 94,70% 

Објашњење евентуалног кашњења 
термина 0% 0% 0% 38,90% 61,10% 
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Нису се изјаснили

0.00%

9.50%

52.40%

23.80%

0.00%

14.30%

Структура анкетираних у  специјалистичкој служби према 
материјалном положају
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Када посматрамо број посета овој специјалистичкој служби 19,1%  испитаника је у последњих годину дана 
интернисту посетио до  два пута, потом до пет пута-28,5% и више од пет пута  33,4% испитаних. Највећи број 
посета остварених овој служби имао један испитаник и то 12. Одговор на ово питање није дало 19% 
анкетираних. 
 
 
У другим специјалистичко консултативним службама број посета се креће од једне до десет, при чему 28,5%  
испитаника су имали до две посете другој специјалистичкој служби у последњих 12 месеци, 19,1%  
пацијената су имала до пет посета а више од пет посета имало је 14,4% испитаних. За 38,1%  пацијената нема 
података. 
 
Што се тиче питања које се односи на посету специјалисти интерне медицине од укупног броја анкетираних 
њих 90.5%  није дало одговор на ово питање док је 9,5% одговорило да је два пута посетило приваног 
специјалисту интерне медицине.   
 
Од укупног броја испитаника 33,3% су своју посету лекару у специјалистичко консултативној служби 
реализовали истог дана без заказивања,  47,6% је на преглед чекало мање од 7 дана а  19,0% њих није 
одговорило на питање, али њих приликом тумачења резултата нисмо узели у обзир. 
 
Када се посматрају аспекти квалитета пружене услуге од стране лекара специјалисте, отприлике 93,0% 
испитаника је у потпуности задовољно, 7% их се делимично слаже док негативних одговора нема што се 
тиче свих карактеристика рада специјалистичке интернистичке службе које се односе на рад лекара и другог 
особља, као и на организационе карактеристике службе(табела бр.53). 
 
Табела бр.53-Задовољство квалитетом пружених услуга од стране специјалисте и специјалистичке службе 
 

Изјава 
Да,слажем 
се 

Делимично 
се слажем 

Не 
слажем 
се 

Лекар ми је посветио довољно времена током прегледа 88,90% 11,10% 0% 

Лекар ме је пажљиво саслушао 84,20% 15,80% 0% 

Лекар је одвојио довољно времена да разговара са мном 70,60% 29,40% 0% 

Лекар ми је дао јасна објашњења о болестима и лековима које 
преписује 94,10% 5,90% 0% 

Лекар ми је објаснио значај тестова на које ме упућује 100% 0% 0% 

Особље је било љубазно и пуно поштовања 100% 0% 0% 

Јасно сам разумео/ла план свог лечења 100% 0% 0% 

После прегледа осећам се способније да се изборим са својим 
здравственим проблемима  100% 0% 0% 

Постоји кутија/књига за жалбе и примедбе 100% 0% 0% 
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За 64,1% анкетираних преглед лекара специјалисте интерне медицине је бесплатан, 38,9% је платило 
партиципацију, а ниједан пацијент није платио пуну цену прегледа. 
 
Радом лекара специјалисте задовољно и веома задовољно је 94,5% анкетираних док је незадовољан само 
један анкетираних-5,6%(графикон бр.55). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графикон бр.55-Опште задовољство у специјалистичко консултативној служби 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5.60% 0.00% 0.00% 5.60%

88.90%

Опште задовољство у специјалистичко-
консултативној служби
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ЗАКЉУЧАК: 

 

 

Служба опште медицине 

 

Већи проценат анкетираних је особа женског пола 52,1% док је 43,6% особа мушког пола,док се 4,3% 

испитаника није изјаснило ком полу припадају. Што се тиче материјалног положаја доброг и веома доброг је 

62,5% испитаних а изузетно лош и лош материјални положај има 8,6% анкетираних. Највећи број испитаника 

у служби опште медицине је свог лекара сам изабрао-85,1%,  а да зна да може да промени свог изабраног 

лекара упознато је нешто више од четири петине анкетираних пацијента-83,7%. Што се тиче промене лекара  

84,4% није мењало изабраног лекара. Када су навођени разлози промене лекара, 81,4% испитаних није 

мењало лекара а3,1% је имало неспоразум са лекаром. Што се тиче дужине лечења 58,0% анкетираних 

пацијената се код свог лекара лечи већ више од три године.Када је број посета изабраном  лекару у служби 

опште медицине у питању, трећина га је посетила од 0-5 пута, такође трећина 5-10 пута и четвртина више од 

10 пута. Другог лекара у служби опште медицине 0-5 пута посетило је 44,1% анкетираних док скоро половина 

није дала одговор на ово питање. Највећи број испитаних преглед закаже за исти дан а 14,5% ни не заказује 

преглед. Информације о здравим стиловима животау  просеку за сва питања  за време редовне посете 

добија 55% испитаника. Код области међусобне комуникације уочава се висок степен задовољства 

пацијената сарадњом са медицинским сестрама као и тимским радом лекара и медицинских сестара, где 

задовољство услугом сестара на укупном нивоу износи око  90%. Испитаници су  јако задовољни квалитетом 

информација које добију од свог изабраног лекара о својој болести и њеном лечењу, као и његовом вољом 

да их пажљиво слуша. Организација рада службе опште медицине је на високом нивоу и испитаници су 

најзадовољнији  тиме што  пре специјалисте посећују изабраног лекара, затим што су амбуланте доступне 

инвалидима и када дођу хитно истог дана се и прегледају.У овој служби за 66,7% анкетираних преглед 

изабраног лекара је био бесплатан, док је партиципацију за ту услугу платило 24,4% испитаника. Пуну цену за 

лекове је платило 0,3% испитаника. Три четвртине анкетираних је негативним одговором одговорило да је 

новац био разлог неодласка лекату опште медицине. Здравственом заштитом у служби опште медицине 

веома задовољно и задовољно је 86,8% и просечна оцена задовољства је 4,64.  

 

Служба за здравствену заштиту деце и омладине 

 

Стопа одговора у овој служби била је 100%. Већи проценат анкетираних је особа женског пола 52,8% . Што се 

тиче образовања нешто више од  половине испитаника је са завршеном средњом школом-52,6 нешто више 

од једне четвртине са вишом и високом(27,8%). Добар и веома добар материјални положај је изјавило да 

има 62,5% испитаних. Највећи број испитаника у служби за децу и омладину  је свог лекара сам изабрао-

83,6% и 79,7% зна да може да га промени кад хоће али га 77,9% није мењало. Код истог педијатра се 36,0% 
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лечи више од три године и исто толико између 1-3 године.Пола анкетираних(49,7%) је имало до 5 посета 

изабраном педијатру, 33,6% је до 3 пута било код другог лекара у служби,  а приватног педијатра је до 3 пута 

је посетило 36,9% анкетираних родитеља.Дужином чекања су задовољни у овој служби; 56,1% не заказује 

преглед а 29,9% закаже за исти дан.На групу питања о здравим стиловима живота није одговорила скоро 

половина испитаника. За време редовне посете савет о правилној исхрани добија 75% испитаника и 47,2% о 

важности физичке активности. Код области међусобне комуникације уочава се висок степен задовољства 

пацијената сарадњом са медицинским сестрама као и тимским радом лекара и медицинских сестара. 

Задовољство услугом сестара на укупном нивоу износи око 67%. Када је у питању комуникација и сарадња 

пацијената са изабраним лекаром, већа половина испитаника (59%)  је   задовољна квалитетом информација 

које добију од свог изабраног лекара о својој болести и њеном лечењу, као и његовом вољом да их пажљиво 

слуша. Што се тиче организације рада службе за здравствену заштиту деце , испитаници су најзадовољнији  

радним временом (79,9%), затим тиме што могу да дођу на преглед и викендом ако се разболе(66,6%). Када 

је у питању плаћање појединих услуга у служби за здравствену заштиту деце, за 85% анкетираних преглед 

изабраног лекара је био бесплатан. Недостатак новца којим би платили преглед или лекове, као разлог 

неодласка лекару у протеклих годину дана навело 7,0% испитаника, близу три четвртине  анкетираних није 

било у тој ситуацији(70,8%). Укупно службом педијатрије задовољно је 86,8% анкетираних и просечна оцена 

задовољства је 3,86.  

 

Служба за здравствену заштиту жена 

 
У домовима здравља Н.Пазар и Тутин истраживањем у служби за здравствену заштиту жена  је обухваћено 

142 пацијента a вратило се свих 142 валидна упитника , од укупно 186 пацијената који су затражили услуге 

запослених у овим службама. 

Када посматрамо године старости видећемо да је највише испитаних је старости између 19 и 39 
година(52,8%). Што се тиче завршене школе више од половине испитаника је са завршеном средњом 
школом-57,7%, нешто мање од једне четвртине са вишом и високом-23,2%. Изузетно лош и лош материјални 
положај има 13,3% анкетираних корисника, осредњег материјалног стања је 28,2%, а доброг и веома доброг 
54,2% испитаних корисника. Највећи број испитаника у служби за здравствену заштиту жена  је свог лекара 
сам изабрао-90,9%. Што се тиче дужине лечења 57,0% анкетираних пацијената се код свог гинеколога лечи 
већ више од три године, 19% је код истог гинеколога између 1 и 3 године, а 12,7% је мање од годину дана. 0-
5 посета изабраном лекару имало 61,3% анкетираних корисника. Од 5-10 посета обавило је 18,9% а више од 
10 посета 6,3% испитаних. Што се тиче дужине чекања код изабраног лекара у ординацијама гинеколошке 
службе , 11,3% се прегледа истог дана, 19,0% не заказује преглед ,  35,9% обично чека 1-3 дана и петина 
(21,8%) чека више од три дана. Информације о здравим стиловима живота већина анкетираних пацијената 
добија током редовне посете свом изабраном лекару , за време редовне посете одговоре добија 55% 
испитаника. Код области међусобне комуникације уочава се солидан степен задовољства пацијената 
сарадњом са медицинским сестрама као и тимским радом лекара и медицинских сестара и на укупном 
нивоу износи око  67,25%% што је више од две трећине задовољних.  Када је у питању комуникација и 
сарадња пацијената са изабраним гинекологом,испитаници су  најзадовољнији временом које гинеколог 
одвоји за њих,затим  квалитетом информација које добију од свог изабраног гинеколога о својој болести и 
њеном лечењу, као и његовом вољом да их пажљиво слуша. Висок степен задовољства је приказан у табели 
бр.23 и просек је око 70%.Што се тиче организације рада службе здравствене заштите жена , испитаници су 
најзадовољнији  радним временом(69%) и када дођу хитно истог дана се и прегледају(59,9%).Од свих 
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понуђених питања најмање су задовољни  медицинском опремом и што морају дуго да чекају у чекаоници 
на преглед. Када је у питању плаћање појединих услуга у служби ЗЗ жена , за 71,8% анкетираних преглед 
изабраног лекара је био бесплатан, док је партиципацију за ту услугу платило 14,8% испитаника. Преглед 
лекара специјалисте на који га је упутио лекар није платило 53,5% анкетираних, док је партиципацију за ту 
услугу платило 12,7% испитаника. Узимајући у обзир све наведено, примарном здравственом заштитом жена  
је веома задовољно 31,7% испитаних, задовољно је 36,6%, ни задовољно ни незадовољно је 15,5%,  док је 
веома незадовољно и незадовољно 7,7% присутних анкетираних пацијената. Просечна оцена задовољства у 
служби здравствене заштите жена је 3,95. 
 

Служба за стоматолошку здравствену заштиту  

 

У домовима здравља истраживањем у служби за стомтолошку заштиту деце обухваћено је  125 пацијената a 
вратило се укупно 111 валидних упитника , од укупно 158  пацијената који су затражили услуге запослених у 
овим службама, што представља стопу одговора 88,8%. Већи проценат анкетираних је особа женског пола 
52,3% док је 45,9% особа мушког пола. Највећи број испитаника у овој служби  је свог стоматолога  сам 
изабрао-81,5%,  потом су они којима је неко у породици изабрао стоматолога-12,4%,  1,9% анкетираних је 
изјавило да им је стоматолог додељен. Да су већ били у прилици да промене свог изабраног стоматолога 
изјавило 35,1% анкетираних корисника, 63,1% није мењало изабраног стоматолога. Што се тиче дужине 
лечења 58,0% анкетираних пацијената се код свог лекара лечи већ више од три године, 28,3% је код истог 
лекара између 1 и 3 године, а 7,9% је мање од годину дана. Број посета изабраном  стоматологу  у 
стоматолошкој  служби креће се од  0-5 посета изабраном стоматологу  имало 58,5% анкетираних корисника. 
Од 5-10 посета обавило је 23,4% а више од 10 посета 12,6% испитаних. О броју посета није се изјаснило 5,4% 
испитаних корисника. Што се тиче дужине чекања код изабраног стоматолога , у установама примарне 
здравствене заштите на територији Филијале РФЗО Н.Пазар,више од једне трећине не заказује преглед-
36,0%, 17,1% се прегледа истог дана, 29,7%  обично чека 1-3 дана и 12,6%  чека вишеод три дана. У просеку 
87,4% испитаника све савете који се тичу здравља уста и зуба детета добија у току редовне посете 
стоматологу. Анкетирани родитељи/старатељи највеће примедбе имају код дужине чекања у чекаоници  на 
преглед (32,2%) и мање су задовољни због недостатка места за седење у чекаоници(21,4%). Анкетирани 
родитељи/старатељи су највише задовољни радним временом(81,8%) и тиме сто хитну стом.интервенцију 
могу обавити истог дана(80,9%). Када је у питању сарадња са стоматологом  уочава се добар проценат 
анкетираних којима је стоматолог  дао информације о одржавању оралног здравља . Наиме три четвртине 
анкетираних пратиоца је изјавило да им је стоматолог  објаснио важност здравља уста и зуба њиховог 
детета-75,0%, а половина да им је саветована употреба флуор препарата-50,0%.  Сарадња дечјег стоматолога 
и стоматолошке сестре је за већину испитаника добра-82,8%. За највећи број испитаника преглед код 
изабраног стоматолога је бесплатан-94,8%, као и пломбе-84,2%, пуну цену за ортодонтски апарат-протезу 
морало је да плати само 4,0% испитаника .Бесплатан преглед код специјалисте са стоматолошког факултета 
био је за 66,3% испитаника. Просечна оцена задовољства у Служби стоматолошке заштите деце је 3,86. 
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Специјалистичко консултативна служба интерне медицине  

 

У специјалистичко консултативној служби интерне медицине у Дому  здравља Тутин који организационо 
имају ову јединицу у примарној здравственој заштити стопа одговора је износила 100 % јер је 21 пацијент 
био тог дана у служби и прихватио анкетирање. Међу анкетиранима је већа заступљеност особа женског 
пола (жене 63,2%, а мушкарци 36,8%). Нешто више од четвртине испитаника је са завршеном средњом 
школом-28,6%, са вишом и високом школом је 9,5% , близу четвртине је без завршене основне школе-23,8%, 
а трећина(33,3%) са завршеном основном школом. Пацијенти су најзадовољнији чистоћом и подобношћу 
чекаонице,љубазношћу и професионалношћу особе на заказивању  а најмање задовољни са могућношћу 
телефонског заказивања, временом од заказивања до термина и временом чекања у чекаоници. Од укупног 
броја испитаника 33,3% су своју посету лекару у специјалистичко консултативној служби реализовали истог 
дана без заказивања,  47,6% је на преглед чекало мање од 7 дана а  19,0% њих није одговорило на питање. 
Када се посматрају аспекти квалитета пружене услуге од стране лекара специјалисте, отприлике 93,0% 
испитаника је у потпуности задовољно, 7% их се делимично слаже док негативних одговора немашто. За 
64,1% анкетираних преглед лекара специјалисте интерне медицине је бесплатан, 38,9% је платило 
партиципацију, а ниједан пацијент није платио пуну цену прегледа. Радом лекара специјалисте задовољно и 
веома задовољно је 94,5% анкетираних док је незадовољан само један анкетираних-5,6%. 
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Др Фуад Угљанин,спец.социјалне медицине 

Др Мајда Иковић 
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