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Glede na rezultate analize vpraialnikov o zadovoljstvu s storitvijo, je evalvacija uporabnikov pokazala
dober rezultat. Ugotavljamo, da so uporabnikis storitvijo testiranja v skupnostizadovoljni in da se
zaradi tega k storitvipo potrebivraöajo, ter jo priporoðajo svojim partnerjem, prijateljem in znancem
lz tega sledi, da je naðin dela z uporabniki primeren in da smo pravilno implementirali smernice za

delo v centrih za testiranje v skupnosti s strani evropske mreZe Coba Network, na podlagi katerih smo
svojo dejavnost prilagajali predlaganim smernicam in sprotnemu feedbacku uporabnikov.

Ugotavljamo, da je smiselno redno sistematiðno spremljanje zadovoljstva uporabnikov na anketni
naðin, sajtako uporabnikom dodatno sporoðamo, da nam je kot izvajalcu te specifiðne storitve mar in
pomembno, ali so jo kot uporabniki doäiveli kot pozitivno oziroma ali so imeli na posamezno storitev
kakSne pripombe. To je relevantno zato, ker se ob poveðanem povpra5evanju po testiranju v
skupnostiveða tudina5a ekipa, za katero moramo sprotipreverjati, da nudipodoben in kakovostno
primerljiv nivo storitev svetovanj, testiranja in obravnave uporabnikov ob prevzemu izvidov.

obdrÍali visoko oceno zadovoljstva uporabnikov, je smiselno sproti spremljati njihov odziv, saj
lahko tako morebitna bodoða odstopanja kvalitete storitve v sistemu zaznamo takoj in jih sproti
odpravimo.
Da bi

Predlagamo postopno vzpostavitev elektronskega beleZenja zadovoljstva, s posebno kodo, ki bo
omogoðala enkraten dostop do vpraSalnika o zadovoljstvu samo uporabnikom, ki so storitev
uporabili, hkrati pa v primeru pozitivnih diagnoz lahko sluZi kot naðin stika z uporabnikom, preko
katerega pridobivamo povratno informacijo o uspeSnosti vkljuðitve v zdravstveni sistem, kadar je to
potrebno, Prav tako lahko z digitalnim vpraSalnikov v primeru pozitivnih diagnoz uporabnike
vpraSamo tudi za povratno informacijo o vkljuöitvi v zdravstveni sistem in zadovoljstvom z obravnavo
v zdravstvenem sistemu, kadar je to smiselno.
Oböasno je morda moåno ugodne rezultate zadovoljstva uporabnikov iz te evalvacije uporabiti kot vir
feedbacka za ekipo testiranja, saj na zelo objektiven naðin posreduje izmerjeno zadovoljstvo
uporabnikov z njihovim delom. Druga dodatna moäna raba takih rezultatov pa je predstavitev
rezultatov na spletni strani, kjer se storitev promovira, saj se lahko tako potencialni uporabnik

dodatno seznani z dosedanjimi pozitivnimi izkuSnjamiz uporabo naËe storitve.
V bodoöe je potrebno spremljati in razumeti, kako zadovoljstvo uporabnikov spremljajo v podobnih

projektih, npr. pri norveSkem partnerju alidrugih sorodnih organizacijah, ter po potrebi dodatno
spremeniti, posodobiti naðin sprem ljanja zadovoljstva u porabn ikov.
Poleg protokola o testiranju je temeljni dokument za delo testiranja v skupnosti mednarodni
priroðnik priporoðil za delo v testiranju v skupnosti Coba Networka, za distribucijo in smiselno
uporabo katerega je zadoläen vodja testirne dejavnosti, oziroma celotna ekipa.
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