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A MOHE CSOPORT 10 éves működése alatt végzett 

Betegelégedettségi vizsgálatok eredménye  

2012-2021. 

Az alábbiakban bemutatásra kerül a Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület 
(továbbiakban: MOHE) MOHE CSOPORTJÁNAK (MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány alapján 
tanúsított) 10 év alatt évenként végzett Betegelégedettségi vizsgálatok eredménye, 
értékelése, változásainak bemutatása a kérdésekre adott válaszok alapján. 

A bemutatás célja, hogy láthatóvá tegyük a szakmai és működési követelményeknek való 
megfelelés, a nem-megfelelőségek megelőzése, kezelése, a szolgáltatások fejlesztése, a 
betegek jogainak, igényeinek és véleményének szem előtt tartása, az egészségügyi szolgáltatók 
számára kötelező belső minőségügyi rendszer működtetésének módját.  

A MOHE CSOPORT tagjai a szolgáltatások minőségének és a betegek biztonságának 
érdekében külső, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány 
alapján működő tanúsított minőségügyi rendszerrel rendelkeznek ”Otthoni szakápolás és hospice 
ellátás” alkalmazási területre. 

Az 1997. évi CLIV. törvény 121.§ -sa a belső minőségügyi rendszerről szól, amely céljai között 
szerepel az elégedettségi vizsgálatok kialakítása és alkalmazása is. 

Az ISO 9001 szabvány meghatározza, hogy figyelemmel kell kísérni a vevők/betegek észleléseit 
arról, hogy szükségleteik és elvárásaik milyen mértékig teljesültek. Az elemzés a betegek 
elégedettségének vizsgálatára vonatkozik. 

A Betegelégedettségi vizsgálatok végzését a MOHE CSOPORT-ban működő minőségügyi 
rendszer keretein belül a csoport létrejöttekor, 2012-ben kezdtük el. Rendelkezünk tanúsítói 
előírásra elvégzett dolgozói, beszállítói és háziorvosi elégedettségi vizsgálatokkal is.  

A MOHE CSOPORT szolgálatainak menedzsmentjei elkötelezettek, hogy olyan feltételeket 
teremtsenek, amelyben a betegek szakszerű, magas színvonalon végzett ellátást kapjanak az 
otthoni szakápolási és hospice szolgálatok munkatársaitól. A menedzsmentek a vírusveszélyben 
kiemelt figyelemmel védik munkatársaik egészségét, oldják meg a betegek ellátását.  

2012. óta minden évben a „Betegelégedettségi vizsgálat” elvégzése egy változatlan kérdéseket 
tartalmazó kérdőív alkalmazásával történt. A COVID-19 vírusfertőzés miatt 2021-ben több 
járvány specifikus kérdés került be a kérdőívbe.  

Az egységes feldolgozás érdekében készült egy adatfeldolgozó excel tábla, amely évenkénti 
összegzésben pontos adatot nyújt a szolgáltatók részeredményéről.  

Az éves összeredményt adó részeredmények összesítésére a MOHE CSOPORT adattáblája 
áll rendelkezésre. Az adattáblát a MOHE CSOPORT minden Szolgálata megkapja, hogy 
áttekintése legyen a Csoport működéséről, évi helyzetéről. 

A bemutatásra kerülő anyag a 10 év alatt összegyűjtött Betegelégedettségi vizsgálatadatok 
adatainak összeredményét tartalmazza. 

http://www.mohe.hu/
mailto:mohe.iroda@gmail.com
http://www.eubetegjog.hu/dokumentumletoltes.php?tip=letoltesek&kod=2&file=1997_cliv_hun.pdf
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Bevezetés 

Betegelégedettségi vizsgálat helye:  

         A MOHE CSOPORT-ot alkotó szolgálatok ellátási területe Magyarországon. 

A vizsgálat ideje:  

         2012-2021. év között minden évben, március 01. és március 31. között. 

A beteg elégedettségi felmérés módszere: 

Kérdőíves felmérés. 

A kérdések típusai: 
 Zárt kérdések: 

 alternatív (2 közül választható), 

 szelektív (több válasz is lehetséges); 
 Nyitott kérdések. 

Nem készült tesztelés, próba vizsgálatot követő véglegesített kérdőívforma. A kérdőívet élesben 
adtuk ki 2012-ben, és változatlan formában használjuk azóta is. 

 

A szolgálatok száma 65-55 között mozog a vizsgált időszakban.  

A változó létszám okai: szolgálat megszűnés, tulajdonos váltás, cégeladás, sok munkával járó 
más feladat, nem tudták kihasználni a tanúsítás nyújtotta előnyöket, új jelentkező szolgálat 
felvétele… 

A felmérésben résztvevő szolgálatok száma is változó évről-évre: 43-23 között mozgott. 
Csoportlétszámhoz viszonyítva legkevesebb 23 (új szabványra való áttérés, GDPR bevezetése 
2018) és 26 (Covid-19 vírus 2021) szolgálat vett részt. A résztvevők száma csökkenő, de 
magyarázható tendenciát mutat. 

http://www.mohe.hu/
mailto:mohe.iroda@gmail.com
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A kiadott kérdőívek száma jóval több, mint a visszaérkezett lapok száma. 2017-ben került a 

legtöbb lap kiadásra. 2017-ig emelkedő volt a tendencia. A következő év, 2018 mélypont volt 

kiadás-beérkezés szempontjából is. (Új szabványra való áttérés, GDPR bevezetése.) 2021-ben, 

a járvány idején csak 26 szolgálat vett részt a vizsgálatban, a visszaérkezett válaszok száma a 

kiadott kérdőívek számához viszonyítva mégis magas volt. Szembetűnő még a 2020. év adata.  

Magas számú kérdőívet osztottak szét, amihez képest a legkevesebb számú érkezett vissza.  

Véleményem: 

 Elérte az országot a COVID-19 járvány – Tehetetlenség, ismeretek hiánya, kapkodás, stb. 
miatt háttérbe szorult a kérdőívek kitöltése 2020-ban; 

 A COVID-19 vírus 2021-ben még itt van. Sokan megbetegedtek, meghaltak.  

A visszaérkezett kérdőívek számát összehasonlítva az látszik, hogy a legjobb visszaérkezési 
arány induláskor, 2012-ben volt, a 2. legjobb értéket 2021-ben kaptuk. 

A félelem miatt együttműködőbbek lettek a betegek 2021-ben. 

 

A kiadott kérdőívek száma a 10 éves vizsgálat során: 16 486 db 

A visszaérkezett kérdőívek száma: 13 142 db kérdőív. 

A vizsgált minta ennek megfelelően 13 142 db kérdőív. 

                                                            n = 13 142 

http://www.mohe.hu/
mailto:mohe.iroda@gmail.com
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A kérdésekre adott válaszok bemutatása 

 

Hosszú idő után válik ismertté a lakosság körében, hogy Otthoni Szakápolási/Hospice 
Szolgálatok működnek a lakóterületükön. 2017-ben látható a grafikonon (legmagasabb 
beteglétszám), hogy nőtt azok száma, akik már tudtak a szolgáltatásról. 2021-ben a járvány 
eleinte azokat a fiatalokat érintette, akiknek nem volt tudomása a szolgálatokról.  

 

A legtöbb beteget a kezelőorvos/háziorvos tájékoztatta. A felvilágosításban jelentős szerepe volt 

az ápolónőknek is. Többször az ismerősök hívták fel a betegek és családtagoknak a figyelmét az 

otthoni szakápolás lehetőségére, igénybevételének módjára.  

A lefelé mutató trendvonal igazolja, hogy évről-évre tájékozottabbak a betegek. 

http://www.mohe.hu/
mailto:mohe.iroda@gmail.com
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A legtöbb beteg részére a háziorvos, majd a kórházi kezelőorvos és a járó-beteg szakellátás 
szakorvosa ajánlotta a szolgáltatást, amit a háziorvos rendel el. Információval látták el a beteget 
és családját a körzeti ápoló, valamint a fent említett orvosok szakdolgozó munkatársai is.  

 

A változó beteglétszám ellenére is jól látható, hogy legtöbben a szakápolást, majd a gyógytornát 
vették igénybe. A fiziotherápia következett, majd a logopédia. A hospices betegek alacsony 
száma a vizsgálatban részt vevő hospice szolgáltatók alacsony számával magyarázható. Jól 
kivehető, hogy a legtöbb válaszadó 2017-ben, a legkevesebb ellátott pedig a Covid-19 járvány 2. 
évében, 2021-ben volt. 

http://www.mohe.hu/
mailto:mohe.iroda@gmail.com
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A kérdésre adott válasz sorrendje minden évben létszámtól függetlenül megegyezik.  

Háziorvos, kezelőorvos, a beteg vagy családja.    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Az előjegyzési időpont 2017-ig emelkedést mutat. 2018-ra csökken, majd alacsonyabb 
mértékben, de ugrások jelennek meg. 

Ez a kérdés kardinális kérdés. A betegeket rögtön, amikor szükség van a segítségre, amikor 
segítséget kér az elrendelő orvos, ápolásba kellene venni. Különösen akkor, ha alacsony 
ápolási nappal adták ki a beteget az intézményből. A várakozási idő leginkább a gyógytorna 
esetében hosszabbítja meg a rehabilitációt. 

http://www.mohe.hu/
mailto:mohe.iroda@gmail.com
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A diagramon látható, hogy 2017-ig hosszabb volt a várakozási idő, majd fokozatos csökkenés 
figyelhető meg. 2020-2021-ben a vírushelyzet idején ismét nőtt a várakozási idő annak ellenére, 
hogy kevesebb volt az ápoltak száma.  
 
 

  
 
2013-ban és 2014-ben, tehát az első években akadt több elégedetlen beteg.  
A későbbiekben a számuk csökkent. 2020-2021-ben számuk ismét emelkedett, ami nem róható 
fel munkatársainknak. A vírushelyzetben nagyon sok megválaszolatlan kérdés maradt minden 
emberben, így a betegek sem kaphattak mindig teljes körű felvilágosítást. 
 
 
 

http://www.mohe.hu/
mailto:mohe.iroda@gmail.com
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A grafikonon jól látható, hogy a 10 év alatt egyre kevesebb azoknak a válaszadóknak a száma, 
akiket nem tájékoztattak a munkatársaink. A tájékoztatás rendje, módja szabályozott.        . 

 

 

A diagramhoz tartozó adattáblából választ kapunk arra, hogy ki miről tájékoztatta a betegeket.  
A vizsgált időszak elején elsősorban az orvosok az ápolt betegségéről, annak kimeneteléről, a 
gyógyszerszedésről, és a további kezeléséről adtak tájékoztatást. 
A táplálkozásról, az életmód változásáról és a megváltozott munkavégzésről a szakdolgozótól 
kaptak felvilágosítást. A betegek mindkét féltől érdeklődtek, de munkatársaink 
kompetenciájuknak megfelelően adhattak csak választ minden nekik feltett kérdésre. 
Megnyugtató, hogy egyre több beteg érezte azt, hogy az orvosoktól kimerítőbb választ kap 
kérdéseire az utóbbi években, mint korábban. 

http://www.mohe.hu/
mailto:mohe.iroda@gmail.com
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A 8. kérdés adattáblája:  

 
 

A feltett kérdések címzettje, és a kérdésekre adott válaszok száma súlyozottan jelenik meg a 
táblázatban. Érzékelhető, hogy a különböző témakörben kitől érdeklődtek a betegek. A 
válaszadás mértékéből a kompetencia körökre is következtethetünk. Látható, hogy a különböző  
kérdéskörökben ki és milyen arányban adott választ. Munkatársaink helyesen jártak el. 
 

 
 
A 9. kérdés adattáblája:  

Év 

Kivitelezésről Teendőkről Szövődményekről 

Igen Nem Igen Nem Igen Nem 

2012 1443 12 1429 97 1421 78 

2013 1296 140 1209 120 1042 161 

2014 1337 40 1240 31 1128 73 

2015 1236 72 1182 29 1053 55 

2016 1366 110 1324 51 1034 158 

2017 1615 97 1559 64 1298 145 

2018 985 57 953 11 762 98 

2019 1241 109 1169 56 955 135 

2020 924 83 853 32 671 81 

2021 904 42 838 48 706 69 

Fontos szabály az ápolási tevékenység 
során, hogy bármilyen teendő, különösen 
invazív beavatkozás végzése esetén 
tájékoztatni kell a betegeket az ellátandó 
tevékenység lépéseiről. 
A diagramon látható, és az adatokból 
követhető, hogy munkatársaink az 
esetleges szövődmények kialakulásáról 
nem adtak kielégítő tájékoztatást! 

http://www.mohe.hu/
mailto:mohe.iroda@gmail.com
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Munkatársaink 30-60 percet töltöttek el legtöbben a betegeknél. Több mint 1 órára a hospice 
ellátásban volt szükség. 
2020-2021-ben, a vírushelyzet idején a védekező eljárások miatt otthoni szakápolásban és 
hospice ellátásban is nőtt a betegeknél eltöltött idő. 
 
 

 
 

Az induló évben tapasztalható magasabb elégedetlenség mértéke a minőségügyi rendszer által 
kikényszerítette azt, hogy a betegek elégedettebbek legyenek az ellátás szakszerűségével. 
2020-ban az emelkedésnek már a Covid-19 járvány miatti speciális védekezési lehetőségek 
alkalmazásának nehézsége volt az oka.       

http://www.mohe.hu/
mailto:mohe.iroda@gmail.com
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2021-ben a kérdőív a 11/a-14/a. vírusfertőzésre irányuló kérdésekkel bővült. 
Adott esetben a válaszadók 48 %-ának válasza, hogy a vészhelyzet befolyásolta az ellátását. 
   

 
 
 

  
 

A vizsgált időszak kezdeti éveiben kevésbé voltak elégedettek a betegek munkatársaink hozzájuk 
viszonyuló magatartásával.   
A későbbi években folyamatosan csökkent az elégedetlenek száma.

http://www.mohe.hu/
mailto:mohe.iroda@gmail.com
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2021-ben, a vírushelyzetben munkatársaink kiemelt felelősséggel végzett feladatává vált a 
betegek ez irányú tájékoztatása is. Mindössze 4 % számára volt kevés a védekezésről, a fertőzés 
tüneteinek felismeréséről adott információ. 
 
 
 

 
 
 

A 2013. évben az ápoltak magas „együtt nem érzése” az évek során fokozatosan csökkent. 
           

http://www.mohe.hu/
mailto:mohe.iroda@gmail.com
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2021-ben a válaszadók szerint az ápolt betegek 37 %-a átesett a vírusfertőzésen. 

 

  
 

A minta nagyságához képest elenyésző azon munkatársak száma, akikről a betegek úgy érezték, 
hogy elvárják a hálapénz adását. 

http://www.mohe.hu/
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2021-ben a válaszadó ápolt betegek 18 %-a házi karanténban volt. 

A központilag kiadott házi karantén úgy a betegek, mint az ellátók részére felelősségteljes 

viselkedésformát, újabb szabályok, teendők elvégzését kényszerítette az ápolás folyamatára.  

 

 
 

Az elrendelt vizitek számát évenkénti átlagban számítva minden évben kevésnek találták a 
betegek. Az ellátottak 1/3-a több vizitet szeretett volna kapni.
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14/a. Befolyásolta-e az ellátását, ha  házi 
karanténban kellett maradnia?
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Pozitív visszajelzés a szolgálatok számára, hogy az általuk kezelt betegek többsége úgy érzi, 

hogy újabb ápolás vagy kezelés esetén is az őt ellátó Szolgálatot választaná. 

 

Helyzetleírás a Covid-19 járvány miatti helyzetről 

A kérdőívek feldolgozásából nem érzékelhető kellőképpen az a helyzet, amit a vírusjárvány előidézett. 

A betegelégedettségi kérdőív nyitott kérdést is tartalmaz, ahol a válaszadók gondolataikat leírhatják. A 

feldolgozott anyagokhoz szóbeli értékelést is kérek a szolgálatvezetőktől. Ezekből választottam 

néhányat - szó szerint idézem -, amelyek az ország bármely területén előfordulhattak. A kérdőívet csak 

2021-ben módosítottam a korábban leírt módon, a járvány viszont 2020-ban már megjelent. 

Egyetemi városban működő szolgálat tapasztalata: 

„…2020. márciusa nálunk a COVID-19 járványról szólt, ennek köszönhetően, a betegelégedettségi 

felmérés minimális mértékben valósult meg. Március 4-én megjelent Magyarországon a vírus, és annyit 

tudtunk, hogy az első két fertőzöttként azonosított iráni hallgatónak voltak helyi kontaktjai, valamint 

hazatértek a fertőzött nyugati országokból a kint dolgozók, ezért óvatosságra intettünk mindenkit (a 

kontaktusok, és a betegnél töltött idő lehető legszükségesebbre minimalizálása). Március közepén 

leállították az egészségügyet (nem kaptunk betegeket), sok beteg a vírustól való félelmében lemondta az 

otthonápolást. Sok kollégánknak megtiltották a másodállását. A gyógytornák szinte teljesen leálltak; csak 

a legszükségesebb betegellátások maradtak meg, a lehető legszükségesebb kontaktussal. Ebbe az is 

beletartozik, hogy a cégen belül is kerültük az egymással való kontaktusokat, telefonon és videochaten 

keresztül tartottunk kapcsolatot. Ilyen körülmények között alig pár darab kitöltött lap jutott vissza 

hozzánk.” 
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Budapesti szolgálat tapasztalata: 

„…Kevesebb adatot tudtam feldolgozni, mert kevesebb kérdőívet sikerült kiadnom  a járvány miatt. 
Sajnos a járvány miatt kevesebb beteget tudtunk ellátni az Otthoni Szakápolás keretein belül, aminek 
különböző okai voltak: 
- A háziorvosi rendelők be lettek zárva, ezért a háziorvosok kevesebb  beteget tudtak adni; 

- a 65 év feletti munkavállalók nem mehettek dolgozni; 

- a szülőknek az iskolák, óvodák bezárása miatt otthon kellett maradniuk a gyermekeikkel; 

- a betegek féltek a járvány miatt, ezért volt, aki lemondta a szolgáltatást; 

- csak akut gyógytornát tudtunk felvenni; 

- a kórházból kikerült betegeket nem tesztelték Covid-19 –re,  emiatt a szolgáltatás csak késve indult el; 

- volt, hogy az alkalmazottunkat kellett tesztre küldeni és emiatt is estek ki vizitek.” 

  
Vidéki város szolgálatának tapasztalata: 
„…A 2021-es év a COVID-19 vírushoz kapcsolódó veszélyhelyzet miatt rendkívül sok nehézséggel járt. 
Beszűkült az ellátottak köre, lényegesen kevesebb vizitet tudtunk teljesíteni.  
Az alacsony szám oka, hogy március 16-tól leállításra kerültek a gyógytornák és az ápolási vizitek 
jelentős része is. Részben a betegek utasították vissza, mivel féltek a fertőződéstől, részben a kórházak 
visszahívták a részállású dolgozóinkat. A kiadott kérdőívek így csak 60 %-ban kerültek vissza 
feldolgozásra.”   
 

Összegezve:  

Félelem, rettegés, tehetetlenség. Beteg emberek, akik segítségre szorultak. 

Egészségügyi dolgozók, akik látszólag bátor, határozott emberek, akik ugyanúgy féltek/félnek az 

ismeretlen betegséget okozó vírustól, mint az ápoltjaik. Féltették magukat, a rájuk bízott beteg embert, a 

saját családjukat, de végezték a munkájukat. 

Meg kellett tanulniuk, és a betegeiket, azok családtagjait meg kellett tanítani, hogy a megváltozott 

körülmények között hogyan éljenek, mit csinálhatnak, hogyan, mivel, mit fertőtlenítsenek. Miközben a 

feladatukat látták el, érdeklődtek az ápolt egészségi állapotáról, ellenőrizték a paramétereiket, és közben 

tájékoztatták, tanították a teendőikre őket. Végezték a vállalt feladatukat. 

Példás magatartást tanúsítottak betegek, ápolók egyaránt! 
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Összefoglalás 

 

10 év értékesebb adatot szolgáltat a MOHE CSOPORT-ban végzett feladatok ellátásáról, 
hatékonyságáról, mint 1-2 év eredményeinek az összehasonlítása.  
 
A MOHE CSOPORT összesített adataiban ugyanazon kérdésekre adott válaszok az állapotváltozást, a 
fejlődést mutatja be, rávilágít az esetleges nem-megfelelőségre 10 éves működése alatt. 

A bemutatás célja, hogy láthatóvá tegyük a szakmai és működési követelményeknek való megfelelés, a 
nem-megfelelőségek megelőzése, kezelése, a szolgáltatások fejlesztése, a betegek jogainak, igényeinek 
és véleményének szem előtt tartása, az egészségügyi szolgáltatók számára kötelező belső minőségügyi 
rendszer működtetésének módját.  

Javaslataim: 

1. A MOHE CSOPORT minden tagja vegyen részt a Betegelégedettségi vizsgálatban. 

2.   A szolgálatok bemutatását, működésének ismertségét országos szinten a lakosság minden 

korosztálya számára tegyük ismertté. (Honlap készíttetése, megjelenés a médiában a meglévő 

ismertetők kiegészítéséhez)   

3.    Előjegyzési időpont csökkentésére törekedjünk. Adjunk javaslatot tapasztalatunk alapján. 

4.   Betegtájékoztatás javítása: 

 A szolgáltatással kapcsolatos tudnivalókról; 
 A betegjogi képviselők személyéről, elérhetőségéről; 
 A szakdolgozók által végzett tevékenység részleteiről (beavatkozás előtt, alatt, utáni 

teendők); 
 A beavatkozás esetleges szövődményeiről, azok kialakulásának lehetőségéről. 
 Munkatársaink empátiás készségét javítani szükséges! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5. Oktatás munkatársaink, általuk a betegek részére a váratlan helyzetek kialakulása esetén. 

Az elégedettség növekedése bizonyíték arra, hogy a 2011. év óta működő MOHE CSOPORT tagjai erőn 

felül és önfeláldozóan megtesznek mindent embertársaikért a saját egészségüket is veszélyeztetve. 

Bízom abban, hogy a Betegelégedettségi vizsgálat feldolgozásának eredménye rávilágít erősségeinkre, 

gyengeségeinkre, hasznos információt nyújt mindannyiunk számára ahhoz, hogy betegeink még 

elégedettebbek legyenek. 

 

Hódmezővásárhely, 2021.10.26. 

Bodrogi Sándorné 

minőségirányítási vezető 
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