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A MOHE-CÉGCSOPORT  
Háziorvosi elégedettségi vizsgálatának elemzése, értékelése 

2013. 

 

Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány nagy hangsúlyt fektet a betegek elégedettségén túl a dolgozók és 
a „beszállító” háziorvosok elégedettségének vizsgálatára is. 

A szolgálatok menedzsmentje erkölcsi felelősséget érez az iránt, hogy lehetőségeikhez mérten olyan 

ellátást biztosítson, olyan feltételeket teremtsen, amelyben a háziorvosaink az egészségügy általánosan 

nehéz helyzete ellenére is érezzék, tapasztalják, hogy betegeik szakszerű, magas színvonalon végzett 

ellátást kapnak az otthoni szakápolási és hospice szolgálatok munkatársaitól.  

Az alap- és otthoni szakápolásban/hospice ellátásban dolgozó munkatársak kölcsönös elégedettsége 

fokozza a betegek elégedettségét. Az elégedettebb „vevő”, a beteg jobban kötődik a szolgáltatóhoz. A 

beteg kötődése a szolgálatokhoz az ellátások eredményességével, a szolgáltatás minőségének 

javulásával mérhető. 

A MOHE-CÉGCSOPORT-ot alkotó szolgálatok tagjai működésük kezdetétől figyelembe vették betegeik 

elégedettségét, de háziorvosi elégedettségi vizsgálatot az elmúlt három évben nem végeztünk. 

A MOHE-CÉGCSOPORT-ot alkotó szolgálatok speciális kapcsolatrendszere lehetővé tette, hogy a velük 

munkakapcsolatban álló háziorvosok között országos szinten összesített Háziorvosi elégedettségi 

vizsgálatot végezzünk.  

A 2013. évi minőségcéljaink között tűztük ki a „Háziorvosi elégedettségi vizsgálat” megvalósítását egy 

egységes kérdőív alkalmazásával, amely az egységes feldolgozást, értékelést is lehetővé teszi. 

Elemzés: 

 Háziorvosi elégedettségi vizsgálat helye:  

         A MOHE-CÉGCSOPORT-ot alkotó szolgálatok ellátási területén dolgozó háziorvosok, akik a betegeik 

részére vizitet rendeltek el és kértek a szolgáltatóktól. 

A vizsgálat ideje:  

          2013. március 01-31. 
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 A vizsgálatban részt vevő szolgálatok: 

 

A vizsgálatban a MOHE-CÉGCSOPORT minden szolgálata (62) részt vett.  

A feldolgozott eredményeket 36 szolgálat juttatta vissza, ami a résztvevő szolgálatok 58 %-a. 

 

A kiadott és visszaérkezett kérdőívek aránya: 

  

2013-ban 877 háziorvos kapott kérdőívet, amiből 574 db érkezett vissza. Ez az eredmény 65 %-os 
kitöltöttséget jelent a háziorvosok részéről. A vizsgált minta ennek megfelelően 574 db kérdőív. 

n= 574 
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A kérdőívek kitöltésének és feldolgozásának módja: 

2013. március hónapban szolgálataink munkatársai az ellátási területükön dolgozó háziorvosok 

között végezték el a felmérést. 

A kiadott kérdőívek számát a szolgálatok határozták meg. 

A kérdőíveket vagy a szakdolgozók juttatták el, vagy postai úton kapták meg a felmérésben 
résztvevők egy válaszboríték kíséretében. 

A kérdőívek kitöltése és visszaadása önkéntességi alapon történt.  

A válasz a szakdolgozókon keresztül lezárt borítékban, vagy postai levélként jutott vissza a 
szolgálatvezetéshez. 

Minden szolgálat összesítette a visszaérkezett kérdőíveit, amelynek feldolgozásához egységes 
Excel feldolgozó táblát kaptak. Az adatok feldolgozó táblába való bevitelével egy időben a 
program összesítette az eredményt, ami kinyomtatható formátumban jelent meg. 

Az összegzés önmagában is átlátható, értékelhető, de aki többet szeretett volna látni a felmérése 

eredményéből, diagramokat és elemzést is készíthetett az összesítésből. 

Feladatuk volt, hogy eredményüket további feldolgozás céljából juttassák el a MOHE-CÉGCSOPORT 

minőségfejlesztési vezetőjének. 
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A kérdések feldolgozása: 

A MOHE-CÉGCSOPORT tagjai közül a közös feldolgozásban 2013-ban 36 szolgálat 
összesítetett adata szerepel.  
 

 

A felmérés szerint a 21-25 éve dolgozó háziorvosok száma a legtöbb (110 fő), akiket a 16-20 éve 
(89 fő) dolgozó háziorvosok követnek. A diagram értékeit figyelve láthatjuk, hogy országos 
átlagban több a vizsgálatban közreműködő fiatal háziorvos, mint az idősebb.  
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A válaszadó háziorvosok közül 228 várost jelölt meg, 114 megyeszékhelyet, 152 falut, 74 
fővárost, és 4 egyéb területet.  

 

                                                                                                       
 

A válaszadók nagyobbik fele (325 fő) az otthoni szakápolás/hospice ellátás indulásának 
kezdetétől tud a szolgáltatásról. 211 közülük a háziorvosi praxist később vette át, azóta tud a 
működésükről. 33 válaszadó információja későbbi időpontra tehető. 
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466 háziorvos válasza „igen” volt, 87 „nem”-mel válaszolt. 13 válasza egyéb kategóriába sorolt. 

 

 

A háziorvosok zöme (527) elfogadhatónak, 8 nem elfogadhatónak, és 34 részben tartja 
elfogadhatónak a szolgáltatást. 
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A válaszadók közül szinte mindenki (555) igényelte a szolgáltatást az utóbbi egy évben. 6 
háziorvos nem, 5 ritkán veszi igénybe, 5 egyéb kategóriába sorolt választ adott. 

 

 

Többen több válaszlehetőséget is megjelöltek. 422 alkalommal szakmai indokoltság alapján, 311 
alkalommal a kezelőorvos javaslatára, 142 esetben a beteg/hozzátartozója jogos kérésére 
történt, illetve 1 beteg egyéb okok miatt kapott elrendelést. 
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1 háziorvos kivételével minden válaszadó „igen”- t mondott. 

 

 

 

456 válaszadónak nem jelent plusz terhet betegeinek a szolgálatok által történő ellátása. 110 háziorvos 

megterhelőnek tartja, 7 egyéb csoportba sorolt választ adott a kérdéssel kapcsolatban. 

 



    
 

 

Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület 
Hungarian Association for Home Care and Hospice 

1116 Budapest, Fehérvári út 108-112. 
Telefon: 06-1/ 225-3672, 225-3673  

E-mail: postmaster@mohe.axelero.net 

  

Tel.: (+36-62)222-850 
E-mail: drcsernaikkft@invitel.hu 

www.otthon-hospice.hu 

 

 

 

A válaszok számából látható, hogy egy beteg több féle szolgáltatásban is részesült. 

499 beteg otthoni szakápolásban, 447 gyógytorna ellátásban részesült. 205 beteg fiziotherápiai 
ellátáskezelést kapott. 24 logopédiai ellátásban, és 180 beteg hospice ellátásban részesült. 

 

 

394 „igen” és 166 „nem” választ kaptunk. Ebből az látható, hogy a betegek 2/3-ának várakozni 
kellett valamennyit. 
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A háziorvosok közül legtöbben (245) a 2 nap, 172 fő az 1 hét, 76 fő a 2 hét, 36 fő az 1 hónap és 
62 fő az egyéb választ jelölte meg. 

 

 
 

Kimagaslóan sokan (373) gyógytornára vártak, 96 esetben fiziotherápiára, 41 esetben 
szakápolásra, 12 esetben logopédiára, és 4 esetben hospice ellátásra kellett várakozni.  
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294 válaszadó a „rövid, nagyon jó” lehetőséget jelölte meg, 219 „elfogadható”-nak, míg 40 
„hosszú”-nak találta az előjegyzési időt. 

 

 
 

542 háziorvos elégedett, 20 nem elégedett munkatársaink konzultálási szokásával. 3 háziorvos 
az egyéb kategóriát jelölte meg. 
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477 válaszadó „igen”-nel, 56 „nem”-mel válaszolt. 18-an az „egyéb” lehetőséget választották. 

Az „Igen” válaszadók közül 44 fő konkrét betegséget jelölt meg, amelyek között elsősorban 
valamilyen krónikus betegség, majd gyógytorna, mobilizálás és sebkezelés szerepelt. 

 

 

A megkérdezettek közül 437 „igen”, 83 „nem”, 28 az „egyéb” kategóriát jelölte meg.  

Az „igen” válaszadók közül műtétek után, sebkezelés, gyógytorna és mobilizálás folytatása 
esetén tapasztalták leggyakrabban a rövidebb kórházi ápolási időt. 
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A megkérdezett háziorvosok közül 464 „igen” kap, 95 „nem” kap, 10 az „egyéb” 
válaszlehetőséget jelölte meg az összefoglaló jelentésről. 

 

 

A megkérdezettek közül 518 háziorvos betegei „nagyon elégedettek” voltak, 46 háziorvos betegei 
„közepesen elégedettek”, és 4 háziorvos „problémák”-ról számolt be. 
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533 háziorvos „nagyon jó”-nak, 37 „átlagos”-nak ítélte meg munkatársaink szakmai 
felkészültségét. 

 

 

A megkérdezettek közül 504 háziorvos munkatársainkat „lelkiismeretes”-nek, 489 „önálló”-nak, 
460 „határozott”-nak, és 447 „jó empátiás készségű”-nek tartja. Az „egyéb” kategóriát 14 fő jelölte 
meg, amelyben a megbízhatóságot, segítőkészséget emelték ki. 
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13 háziorvos hiányosságot talál a vele kapcsolatba került munkatársak tevékenységével, viszont  557 

háziorvos  elégedett a válaszok alapján.  

 

 

Az összesítés szerint a felmérésben részt vevő, választ adó háziorvosok 60 %-a nem, 40 %-a 
másik szolgálathoz is irányít beteget. 
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Értékelés: 

A vizsgálatban a MOHE-CÉGCSOPORT minden szolgálata (62) részt vett, a feldolgozott eredményeket 
azonban csak 36 szolgálat juttatta vissza, ami a résztvevő szolgálatok 58 %-a! 

Cél, hogy a következő felmérésben több szolgálat küldje vissza az eredményeket!  

2013-ban 877 háziorvos kapott kérdőívet, amiből 574 db érkezett vissza. Ez az eredmény 65 %-os 
kitöltöttséget jelent, ami nagyobb aktivitást mutat, mint a szolgálatoké volt.   

A szolgálatok által megküldött összesített feldolgozások értékelhetőek voltak, amelyek a kérdőív minden 
kérdését tartalmazták. 

A vizsgált minta száma:                                    n= 574 

Eredménynek tekintem, hogy a kérdőívek feldolgozásának módja egységes volt a kiadott Excel 
feldolgozó tábla alkalmazásának köszönhetően, illetve a kapott adatok további kezelése is 
megkönnyítette a feldolgozással foglalkozók munkáját.  

Így minden szolgálat az egységes feldolgozáshoz viszonyíthatja a saját eredményeit.    

1. A MOHE-CÉGCSOPORT tagjai között készült felmérés értékeit figyelve láthatjuk, hogy országos 
átlagban több a felmérésben részt vett fiatal háziorvos, mint az idősebb. Az idősebb háziorvosok 
vagy nem kerültek be a számarányuknak megfelelően a vizsgálatba, vagy fokozatosan elhagyják 
a pályát.  

Az ország különböző területein eltérések láthatók, így van olyan település, ahol határozott 
elöregedés figyelhető meg a háziorvosok között. 

2. Az értékelés szempontjából jó, hogy a közigazgatási egységek minden területéről történt 
adatszolgáltatás.   

3. Pozitívan értékelendő, hogy napjainkra már minden háziorvos tud az otthoni 
szakápolási/hospice szolgálatok működéséről.      

4. A szolgálatok működési rendjéről a legtöbb háziorvos tájékozott, de jelentősnek mondható az a 
87 fő, aki úgy érzi, hogy nem kap információt, vagy nem naprakész információval rendelkezik!   

Felhívom a szolgálatvezetők figyelmét erre a tényre. Gondolják végig, hogy saját szolgálatukban 
szükséges-e a tájékoztatás javítása, és azt milyen módon oldják meg, ha az eddigi szokásuk 
néhány esetben nem bizonyult kielégítőnek! 

5. Nagy eredménynek érzem, hogy 527 háziorvos elfogadja önálló szaktevékenységként az 
Otthoni szakápolás/Hospice ellátást, és mindössze 8 fő utasítja el. 34 fő nem is tudja pontosan, 
hogy hogyan foglaljon állást, Részben fogadja el, részben fogadja el csak a szolgálatok nyújtotta 
ellátást.                                   

6. A válaszadók közül szinte mindenki (555) igényelte 2013-ban a szolgáltatást. Elhanyagolható 
azok száma, akik nem, vagy ritkán veszik igénybe. 

Ez a válasz igen jó érzést kelthet minden szolgálatvezetőben és munkatársaiban, mert azt jelenti, 
hogy igényt tartanak a munkájukra, azzal elégedettek, és szervesen beépültek a betegek otthoni 
ellátásába, segítve ezzel a háziorvosok munkáját. 



    
 

 

Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület 
Hungarian Association for Home Care and Hospice 

1116 Budapest, Fehérvári út 108-112. 
Telefon: 06-1/ 225-3672, 225-3673  

E-mail: postmaster@mohe.axelero.net 

  

Tel.: (+36-62)222-850 
E-mail: drcsernaikkft@invitel.hu 

www.otthon-hospice.hu 

 

 

7. Leggyakrabban szakmai indokoltság (422 alkalommal) alapján rendelik el a szolgáltatást, 
amelyben benne lehet a (311 alkalommal) a kezelőorvos javaslata is. Örömmel láttam, hogy 
jelentős esetben (142) a beteg/hozzátartozója jogos kérésére is elrendelték a viziteket. Ez a 
döntés a háziorvos és család jó kapcsolatára is utal. 

8. Arra a kérdésre, hogy munkáját segíti-e a szolgálatok igénybevétele, 1 fő kivételével minden 
háziorvos igennel válaszolt. Ez a válasz egyértelmű.  

Nagyon nagy terhet vesznek le az Otthoni szakápolási és Hospice szolgálatok a vállukról, amire 
szükségük is van, különösen az óta, amióta 1 körzeti ápolónőt foglalkoztatnak a korábbi 2 fő 
munkatárs (körzeti ápolónő, asszisztens) helyett. Ezt a segítséget, illetve jóval többet pedig a több 
fajta, speciális tevékenységre szakosodott egészségügyi dolgozóktól kapják, így komplexebb 
ellátáshoz juttatják pácienseiket az otthonukban.  

Mindezért a betegek nekik is hálásak. 

9. 456 válaszadónak nem jelent plusz terhet betegeinek a szolgálatok által történő ellátása. 110 fő 
terhesnek tartja, 7 főnek valamilyen kifogása volt a kérdéssel kapcsolatban. 

Utóbbi 2 csoport elsősorban az együttműködéssel járó dokumentálást nehezményezi. 

10. A háziorvosok igénye alapján 499 fő otthoni szakápolásban, 447 fő gyógytorna ellátásban 
részesült. 205 fő fiziotherápiai kezelést kapott, 24 fő logopédiai ellátásban, 180 beteg hospice 
ellátásban részesült. 

A válaszok számából látható, hogy egy-egy beteg több féle szolgáltatásban is részesült. 

A minta adatai szerint alig haladja meg a szakápolási igény a gyógytornáét. Megnehezíti az 
ellátást, a szervezést, hogy a szolgálatoknak vigyázniuk kell az előírt vizitarány betartására! 
Jelentős számú a fiziotherápiai kezelések száma is. Köztudott, hogy logopédusokból hiány van, 
pedig sokkal több esetben lenne szükség logopédiai kezelésekre a betegek teljes körű 
rehabilitációjában! 

A hospice betegeket ellátó szolgálatoknak is köszönhető a család közreműködésén túl, hogy a 
felmérés egy hónapjában 180 daganatos, ápolásra szoruló beteg az otthonában lehetett! 

11. Az összesítés szerint a háziorvosok betegeiknek 2/3-a esetében előjegyzés alapján vehetik 
igénybe a szolgáltatást. 

12. A háziorvosok válaszai alapján a betegeik 2/3-a maximum 1 hetet vár, 1/3-a ennél többet. 

13. Kimagaslóan magas a gyógytornára (373 fő), majd a fiziotherápiára (96 fő) várakozók száma. A 
szakápolásra (41 fő) alig kell várakoznia valakinek. A hospices betegeket rögtön el tudják látni a 
szolgálatok. 

14. A választ adó háziorvosok nagyon jónak, illetve elfogadhatónak ítélik meg az előjegyzési időt. 
Mindössze 40 fő jelezte, hogy hosszú.  

Érthető, hisz a járóbeteg szakrendelésre, egy-egy vizsgálatra, műtétre sokszor heteket, hónapokat 
kell várni szinte az egész ország területén.   

15. A válaszadók elégedettek munkatársaink konzultálási szokásaival.  
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16. Mindenki megelégedésére szolgálhat, hogy a megkérdezett háziorvosok (574) közül 477 fő 
kevesebb beteget utal kórházba a szolgáltatásaink igénybevétele esetén. Elsősorban 
gyógytorna, mobilizálás és sebkezelés, vagy valamilyen krónikus betegség rehabilitációs 
kiegészítése esetén. 

17. Arra a kérdésre, hogy hamarabb távoztatják-e a betegeket a kórházi orvosok, a 
megkérdezettek közül 437 fő igen, 83 fő nem, 28 fő az egyéb kategóriát jelölte meg.  

A háziorvosoknak az a véleménye, hogy a kórházi ápolási idő is lerövidült, amióta jól működő 
Otthoni szakápolási szolgálatok működnek az országban. Hamarabb haza engedik otthonukba 
műtét után a betegeket a kórházi orvosok, valamint sebkezelés, gyógytorna és mobilizálás 
folytatása esetén tapasztalták leggyakrabban a rövidebb kórházi ápolási időt. 

Tudjuk, hogy a kórházi ellátás drága, tehát az otthoni szakápolás segíti az egészségügyi 
szolgáltatást társadalmi szinten is a költséghatékonyabb ellátásával. A betegek is jobban érzik 
magukat otthonukban, megszokott környezetükben, mint a kórházban. 

Nagy eredmény az is, hogy a daganatos betegek, ha a család helyzete is lehetővé teszi, olyan 
esetben kerülnek kórházba, amikor már a teendők ellátása csak kórházi körülmények között 
oldható meg. 

18. A legtöbb szolgálat ad összefoglaló zárójelentést. A megkérdezett háziorvosok majdnem 1/5-e 
viszont hiányolja.  

Javasolom, hogy mindenki próbáljon egy összefoglalót (Ápolási zárójelentés) írni az ápolt 
betegről a lezáráskor, hogy ellenőrzéskor a szolgáltatás igénybe vétele miatt ne kerüljenek 
kellemetlen helyzetbe a háziorvosok. Emiatt van a háziorvosoknak a legnagyobb fenntartásuk az 
otthoni szakápolással és hospice szolgáltatással szemben. 

19. A megkérdezett háziorvosok szerint betegeik nagyon elégedettek voltak. Természetesen 
mindig akad néhány beteg, vagy családtag, akinek van valami kifogása az ellátással 
kapcsolatban. 

Lehetőség szerint próbáljunk mindenki megelégedésére dolgozni! 

20. A háziorvosok is nagyon elégedettek a szolgálatok munkatársaival, azok szakmai 
felkészültségével. 

21. A megkérdezett háziorvosok munkatársaink emberi magatartásának jelzői közül a 

lelkiismeretességet, az önállóságot, a határozottságot és a jó empátiás készséget állították fel 

fontossági sorrendben. A megbízhatóság és a segítőkészség jelentős még a felsorolásban. 

22. Az összesített eredmények alapján elmondható, hogy válaszadóink elégedettek a MOHE-
CÉGCSOPORT tagjai között lévő szolgálatok tevékenységével. 

23. Az összesítés szerint a felmérésben részt vevő választ adó háziorvosok 60 %-a nem, 40 %-a 
másik szolgálathoz is irányít beteget. 

Ennek elsősorban a területi ellátási kötelezettség betartása az oka. 
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Összefoglalás: 

Több szöveges értékelést is átnéztem.  

A konklúzió megközelítőleg hasonlít a MOHE-CÉGCSOPORT összesített adataihoz, természetesen 
egyedi eltérések vannak.  

A Háziorvosi elégedettségi vizsgálat kérdőívében több kérdés ugyanarra a témára irányult, mint ami a 
Betegelégedettségi vizsgálat kérdőívében is megtalálható.  

A feldolgozás eredménye alátámasztja azt, hogy a háziorvosok és betegek véleménye megegyezik a 
szolgálatok működéséről, szerepéről.  

Érdemes lett volna betegtájékoztatásra vonatkozó kérdéseket a háziorvosoknak kiadott kérdőívbe is 
tenni, hogy lássuk, hogyan alakulnak a kompetencia határok? Ki mit tud, kinek mi a feladata? 

Egyértelművé vált, hogy a háziorvosok a betegekkel együtt nagyon számítanak a szolgálatok 
munkájára. Bebizonyosodott az is, hogy valóban lehet a szolgáltatás kórházat kiváltó, illetve kórházi 
ápolási időt lerövidítő ellátás, amelyet a legtöbb orvos elfogad önálló tevékenységként. 

Mivel az Otthoni szakápolás/Hospice ellátás költséghatékonyabb ellátási forma, mint a fekvőbeteg 
ellátás, célszerű lenne, ha a vizitszámot és a vizitdíjat növelnék az ország egészségügyéért felelős 
szakemberek, hivatalok, döntéshozók. 

Javaslatom: 

A szolgálatok dolgozóin kívül az elégedettségi vizsgálatok eredményeiről történjen meg a háziorvosok 
tájékoztatása. 

 

Hódmezővásárhely, 2013.10.20. 

 

 

Bodrogi Sándorné 

minőségfejlesztési vezető 


