
    
 

 

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 MOHE-CÉGCSOPORT  

Betegelégedettségi vizsgálatainak elemzése, értékelése 

2013. 

 

Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány nagy hangsúlyt fektet a „vevő”-k, a betegek elégedettségének 

vizsgálatára. 

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

ellátást biztosítson, olyan feltételeket teremtsen, amelyben a betegek az egészségügy általánosan nehéz 

helyzete ellenére is érezzék, tapasztalják, hogy szakszerű, magas színvonalon végzett ellátást kapnak az 

otthoni szakápolási és hospice szolgálatok munkatársaitól.  

Az otthoni szakápolásban/hospice ellátásban dolgozó munkatársak 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 működésük kezdetétől figyelembe vették betegeik 

elégedettségét. 

2011. óta minőségcéljaink között szerepel a „Betegelégedettségi vizsgálat” megvalósítása egy egységes 

kérdőív alkalmazásával, amelyhez 2013. évtől az egységes feldolgozáshoz, értékeléshez egy feldolgozó 

tábla is készült. 

A szolgálatok által feldolgozott eredmények összesítése alapján készült az alábbi elemzés, összevetve a 

2012. évi „Betegelégedettségi vizsgálat” megegyező kérdőívének elemzett eredményével.  

Elemzés: 

Betegelégedettségi vizsgálat helye:  

         A MOHE-CÉGCSOPORT-ot alkotó szolgálatok ellátási területe Magyarországon. 

A vizsgálat ideje:  

          2013. március 01-31. 

A vizsgálatban részt vevő szolgálatok: 

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

A feldolgozott eredményeket 43 szolgálat juttatta vissza.  
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A feldolgozásban részt vevő szolgálatok működési engedélye: 

 

A 43 szolgálat közül 26 otthoni szakápolást lát el, 13 az otthoni szakápolás mellett hospice ellátást 

is végez, illetve 4 szolgálat csak hospice betegek ellátására kapott működési engedélyt. 

A kiadott és visszaérkezett kérdőívek aránya: 

2012-ben a MOHE-CÉGCSOPORT szolgálatainak 59 %-a adta meg az adatait.   

2013-ban a MOHE-CÉGCSOPORT szolgálatainak 68 %-a adta meg.   
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A kiadott és visszaérkezett kérdőívek száma: 

 

 
 

2013-ban 110-el több beteg kapott kérdőívet, mint 2012-ben, viszont 106 db-bal kevesebb érkezett 

vissza a 2012. évihez képest.  

A vizsgált minta ennek megfelelően 1426 db kérdőív. 

n= 1426 

A kérdőívek kitöltésének és feldolgozásának módja: 

A betegek véleményének vizsgálata 2013. március hónapban ápolt betegek körében történt. 

A kiadott kérdőívek számát a szolgálatok határozták meg vizitkeretük, illetve adott hónapban ápolt 

betegeik száma alapján. 

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 2012-ben 39 szolgálat, 2013-ban 
43 szolgálat összesítetett adata szerepel.  

 

A szolgálatok működésének ismertsége 2012-ben 56%, 2013-ban 57 % volt.  

 

 

 

 

                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A betegek tájékoztatására vonatkozó kérdésre a 2012. évihez hasonló válaszokat kaptunk.               
2013-ban a betegek 55 %-át a kezelőorvos (háziorvos, szakorvos), a betegek 21 %-át az ápolónők, 12 
%-át az ismerősök, 6 %-át a család tájékoztatja a lehetőségről, 6 % egyéb úton kap információt. 
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A 2012. és 2013. év eredménye megegyezik. 

A betegek 47 %-át a háziorvos, 19 %-át a kórházi kezelőorvos, 12 %-át a járóbeteg szakellátás 
szakorvosai irányították a szolgálatokhoz. A körzeti ápolónők 8 %-ban, a járóbeteg szakellátás 
asszisztensei és a kórházi ápolónők 6-6 %-ban adtak útmutatót a betegek számára.  

 

 

2012-ben országos átlagban 51% volt a minta szakápolási, 31 %-a szakirányú terápiás 
szolgáltatási, 1 %-a logopédiai és 23 %-a hospice ellátási tevékenysége.  

2013-ban a betegek 45 %-a szakápolási, 36 %-a gyógytorna, 9 %-a fiziotherápiai, 1 %-a 
logopédiai és 9 %-a hospice ellátási tevékenységet vett igénybe. 
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2013-ban az esetek 65 %-ában a háziorvos, 24 %-ában a kezelőorvos kérte a szolgálatok 
segítségét, az esetek 10 %-ában a beteg/családja kezdeményezte a szolgáltatás elrendelését. 
2012-ben hasonló volt az arány.  

 

 

2012-ben országos viszonylatban a betegek 41 %-a kapott előjegyzési időpontot, amely néhány 
szolgáltatónál meg is haladta az ápoltak 50 %-át.  

2013-ban a válaszadók 45 %-a „igen”, 55 %-a „nem” kapott előjegyzési időpontot. 
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2012-ben az előjegyzett betegek 20 %-a várt 2 napot, 30 %-a 1 hetet, 14 %-a 2 hetet, 7 %-a 1 
hónapot, és 5 %-a valószínűleg ennél is többet.  

2013-ban 44 %-a várt 2 napot, 26 %-a 1 hetet, 20 %-a 2 hetet, 8 %-a 1 hónapot, és 2 %-a ennél 
is többet. 

 

 

 

2012-ben a válaszadók közül mindössze 1 % találta kevésnek a munkatársaink tájékoztatását, 
2013-ban 5 % tapasztalta ugyanezt. 
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2012-ben a betegek 78 %-át tájékoztatták munkatársaink a betegjogi képviselők személyéről, 
elérhetőségéről, míg 2013-ban a megkérdezettek 74 %-a számolt be erről. 

8. Kitől kapott tájékoztatást betegségével kapcsolatban? 

2012-ben országos szinten úgy tűnt, hogy az orvosi kompetenciába tartozó kérdésekről az 
orvosok tájékoztatják elsősorban a betegeket. Így a betegségről, annak kimeneteléről, a 
kezelésekről, a gyógyszerszedésről. A táplálkozásról, diétáról, a megváltozott életmódról, ebből 
adódóan a munkavégzés lehetőségeiről az ápolóké a döntő szerep. A betegek azonban mindkét 
felet megkérdezték. (Ez az összefoglaló a részkérdésekre is vonatkozik 2012-ben.) 

 

2013-ban a betegek 73 %-a az orvostól kapott a betegségéről általában tájékoztatást. A nővérek 
a betegek 27 %-át tájékoztatták. 
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2013-ban a tájékoztatás aránya szinte megegyezik az előző kérdésre adott válasszal. 

 

 

 

2013-ban a megkérdezettek 60 %-a az orvost nevezte meg.  
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2013-ban a táplálkozásról az esetek 53 %-ban a nővérektől, 47 %-ban az orvostól kaptak 
tájékoztatást a betegek. 

 

 

 

 

2013-ban a betegek az orvosok tájékoztatását 75 %-osnak  értékelték, míg a nővérek tájékoztatását 25 

%-osnak adták meg válaszaik alapján. 
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A megváltozott életmódról mindkét felet megkérdezik ugyan a betegek, de a döntő szerep 2013-
ban is az ápolóknak jutott.  

 

 

 

2013-ban a betegek 56 %-át az orvosok, 44 %-át a nővérek tájékoztatták. 
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2012-ben a válaszadók 3 %-a érezte úgy, hogy a szolgálatok munkatársától betegségével 
kapcsolatban nem kapott kellő tájékoztatást.  

2013-ban a válaszadók tájékoztatás mértéke 92 %-os volt, 8 % érezte a tájékoztatás hiányát.  

 

 

2012-ben elenyészően kevés, az ápoltak 1 %-a érezte azt, hogy az orvos által elrendelt 
tevékenység módjáról, kivitelezéséről nem tájékoztatták kellőképpen a szolgálat munkatársai. 

2013-ban a válaszadók 10 %-a jelezte ugyanezt. 
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2012-ben az ápoltak 7 %-a számolt be arról, hogy a kivitelezés előtti, alatti és utáni teendőkről 
nem kapott kellő tájékoztatást a szolgálat munkatársaitól. 

2013-ban a válaszadók 9 %-a jelezte ugyanezt, 91 %-a a válaszadóknak elégedett volt. 

 

 

2012-ben az ápoltak 5 %-a számolt be arról, hogy az esetleges szövődményekről nem kapott 
kellő tájékoztatást a szolgálat munkatársaitól. 

2013-ban  az esetleges szövődmények kialakulására vonatkozó tájékoztatásra a megkérdezettek 
13 %-a adott ”nem” választ. 
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2012-ben a kliensek 11 %-a részesült max. 30’-es ápolásban. 30-60’ közötti időt a válaszadók 70 
%-nál, több mint 1 órát a betegek 19 %-nál töltöttek el szakembereink. 

2013-ban max. 30’-et a betegek 13 %-nál, 30-60’ közötti időt a betegek 67 %-nál, a betegek 20 
%-nál pedig több mint 1 órát töltöttek el.  

 

 

2012-ben mindenki elégedett volt az ellátás szakszerűségével, míg 2013-ban a minta 6 %-a 
”nem” választ adott. 
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2012-ben mindenki elégedett volt az ellátók betegekhez való magatartásával, 2013-ban a minta 6 
%-a „nem”-mel válaszolt. 

 

 

2012-ben szinte mindenki elégedett volt a munkatársak betegek iránt mutatott együttérzésével, 
empátiájával. 

2013-ban a minta 7 %-ának válasza „nem” volt. 
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A betegek 2  %-a érezte, hogy hálapénzt vár el tőle ápolója/kezelője mindkét évben. 

 

 

2012-ben a válaszadók 72 %-a tartotta elegendőnek a ráfordított vizitek számát. 

2013-ban 69 %-tól kaptuk ezt a megítélést. 
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2012-ben a válaszadók 100 %-a igennel válaszolt. 

2013-ban a minta 7 %-a választási lehetőség esetén másik szolgáltatóhoz fordulna. 

 

 



    
 

 

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 

 

Értékelés: 

2012-ben a vizsgálatban 1532 beteg kérdőíve került feldolgozásra, amelyet 39 szolgáltató (59 %) 
végzett.  

2013-ban 1426 beteg kérdőíve került feldolgozásra, amelyet 43 szolgálat (68%) osztott és 
gyűjtött össze.  

A tavalyi vizsgálathoz képest 9 %-kal több szolgálat vett részt.  

2013-ban 110-el több beteg kapott kérdőívet, mint 2012-ben, viszont 106 db-bal kevesebb 
érkezett vissza az előző évihez képest. 2013-ban a visszaérkezett és feldolgozott kérdőívek 
aránya a kiosztotthoz képest 82 %-os volt. 

Mindkét évben mindegyik kérdés értékelésre került. 

1. A felmérés szerint a szolgálatok működésének ismertsége országos szinten nem változott.  
2012-ben 56%, ebben az évben a válaszadók 57 %-a adott „igen” választ a kérdésre.  

1.1. A betegek tájékoztatására vonatkozó kérdésre a 2012. évihez hasonló válaszokat kaptunk. A 
legtöbb esetben a betegeket a kezelőorvos (háziorvos, szakorvos) tájékoztatja a lehetőségről, de 
jelentős szerepet vállalnak az ápolónők is a tájékoztatásból. A tapasztalati úton történt 
megismerés átadása is jelentősnek mondható. 

2. A legtöbb beteget a háziorvos küldi a szolgálatokhoz, akiket a kórházi kezelőorvos, majd a 
járóbeteg szakellátás szakorvosai követnek. Tájékoztatás hiánya esetén a kórházi ápolónők és a 
körzeti nővérek adtak útmutatót a betegek számára 2013-ban is. A 2 év eredményének aránya 
megegyezik. 

3. 2012-ben országos átlagban 51% volt a minta szakápolási, 31 % a szakirányú terápiás 
szolgáltatás, 1 % a logopédiai és 23 % a hospice ellátási tevékenysége.  

2013-ban 45 % volt a minta szakápolási, 36 % a gyógytorna, 9 % a fiziotherápiai, 1 % a 
logopédiai és 9 % hospice ellátási tevékenysége. 

Ebben az évben a szakirányú terápiás szolgáltatási tevékenység száma jelentősen 
emelkedett a minta alapján. 

 A teljes mintából ebben az évben is csak 1 % részesült logopédiai ellátásban. Logopédus hiány okozza 

a kezelések alacsony számát, pedig sokkal több esetben lenne szükség a feladatra a betegek teljes körű 

rehabilitációjában! 

4. Leggyakrabban a háziorvos és a kezelőorvos kéri a szolgálatok segítségét. Több esetben a 
beteg/családja kezdeményezte a szolgáltatást mindkét esztendőben. 

5. 2012-ben országos viszonylatban a betegek 41 %-a kapott előjegyzési időpontot, amely 
néhány szolgáltatónál meg is haladta az 50 %-ot.  

2013-ban a minta alapján növekedés látható. 4 %-kal több a várakozók száma. 

A szakápolásra nem kell várakozni. Különösen gyógytorna igénylése esetén növekszik meg a 
várakozási idő, amely mindkét évben eltéréseket mutat az ország különböző területén. 
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5.1. Az előjegyzett betegek 20 %-a várt 2 napot, 30 %-a 1 hetet, 14 %-a 2 hetet, 7 %-a 1 hónapot, 
és 5 %-a valószínűleg ennél is többet 2012-ben.  

2013-ban 44 %-a várt 2 napot, 26 %-a 1 hetet, 20 %-a 2 hetet, 8 %-a 1 hónapot, és 2 %-a 
valószínűleg most is többet 

Jelentősen növekedett, javult a rövidebb várakozási idő. Kissé emelkedett a 2 hetet 
várakozók száma. Leggyakrabban a gyógytorna növeli meg a várakozási időt. 

6. 2012-ben a válaszadók közül mindössze 1 % találta kevésnek a munkatársaink tájékoztatását 
a szolgáltatással kapcsolatos tudnivalókról, 2013-ban ez az arány 5 %-ra emelkedett. 

7. 2012-ben a betegek 78 %-át tájékoztatták munkatársaink a betegjogi képviselők személyéről, 
elérhetőségéről, míg erről 2013-ban a megkérdezettek mindössze 74 %-a számolt be. 

A tájékoztató anyagot legtöbben az ápolási dokumentációba helyezik, vagy tájékoztató 
anyagként adják át. Munkatársaink figyelmét érdemes felhívni arra, hogy ennek ismertetésére 
fordítsanak nagyobb hangsúlyt. 

8. Ez a kérdés az orvosi kezelésre, gyógyításra vonatkozik. 2012-ben országos szinten úgy tűnt, 
hogy az orvosi kompetenciába tartozó kérdésekről az orvosok tájékoztatják elsősorban a 
betegeket. Így a betegségről, annak kimeneteléről, a kezelésekről, a gyógyszerszedésről. A 
táplálkozásról, a diétáról, a megváltozott életmódról, ebből adódóan a beteg munkavégzés 
lehetőségeiről a tájékoztatásban az ápolóké a döntő szerep. A betegek azonban mindkét felet 
megkérdezik.  

8.1. 2013-ban a betegek 73 %-ának orvos adott tájékoztatást a betegségükről. A tájékoztatás 
megmaradt 27 %-át nővérek adták. Ez a feladat az orvosi kompetencia körébe tartozik! 

8.2. A betegség kimeneteléről a tájékoztatás aránya szinte megegyezik az előző kérdésre adott 
válasszal, ami szintén nem a nővérek feladata. 

8.3. Ez a kérdés az orvosi kezelésre vonatkozik. A megkérdezettek 60 %-a nevezte meg 
válaszadónak az orvost 2013-ban.  

A 2012-ben adott összesített válaszhoz képest csekély csökkenést mutat az orvosok, ugyanakkor 
növekedést a nővérek közreműködése. Holott a betegeknek az orvostól kellene tájékoztatást 
kapniuk adott esetben.. 

8.4. A helyes táplálkozásról, a diétáról a 2012-ben adott válaszhoz hasonló az arány 2013-ban is. A 
táplálkozásról a betegek 53 %-a nővérektől kap tájékoztatást. 

8.5. 2013-ban 15-20 %-al emelkedett az orvosok szerepe a gyógyszerszedésről történő 
tájékoztatásban. A meglévő 25%-os részarány még mindig jelentős a nővérek részéről.  

8.6. A megváltozott életmódról mindkét felet megkérdezik ugyan a betegek, de a felvilágosításról 
a döntő szerep hasonlóan a 2012. évihez, továbbra is az ápolóknak jut (53 %). 

8.7. A megváltozott munkavégzés lehetőségeiről adott tájékoztatásban 2013-ban 1-2 %-kal nőtt 
az orvosok szerepe (56 %) a megkérdezett minta válaszai alapján az előző évihez képest.  

Sajnálatos, hogy a betegek tájékoztatása még mindig nem megfelelő annak ellenére, hogy némi 
javulás látható. Nem a nővérek kompetencia köre e kérdések legtöbbjének megválaszolása.   
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9. 2012-ben a válaszadók 3 %-a érezte úgy, hogy a szolgálatok munkatársától betegségével 
kapcsolatban nem kapott kellő tájékoztatást. Megjegyzem, hogy a nővérek csak saját 
kompetencia határaikon belül tehetik ezt meg, amit ápoltjaink nem biztos, hogy tudnak. 

2013-ban 8 %-ra emelkedett a „nem”-mel válaszolók száma, a tájékoztatás mértéke tehát 5 %-
kal csökkent. 

10.1. 2012-ben elenyészően kevés, az ápoltak mindössze 1 %-a érezte azt, hogy az orvos által 
elrendelt, nővér által elvégzendő tevékenység módjáról, kivitelezéséről nem tájékoztatták 
kellőképpen a szolgálat munkatársai. 

2013-ban a válaszadók 10 %-a jelezte ezt, ami növekedést mutat. A betegek érzése szerint az 
ápolók több beteget nem világosítottak fel kellőképpen. 

10.2. 2012-ben az ápoltak 7 %-a számolt be arról, hogy a kivitelezés előtti, alatti és utáni teendőkről 
nem kapott kellő tájékoztatást a szolgálat munkatársaitól. 

2013-ban a válaszadók 9 %-a jelezte. 

Mivel kevesebb a minta száma, ez egyértelműen a tájékoztatás csökkenését jelenti. 

10.3. 2012-ben az ápoltak 5 %-a számolt be arról, hogy az esetleges szövődményekről nem kapott 
kellő tájékoztatást a szolgálat munkatársaitól. 

Az esetleges szövődmények kialakulására vonatkozó tájékoztatásra adott ”nem” válasz jelentős 
emelkedést mutatatott 2013-ban, hiszen a megkérdezettek 13 %-a volt e kérdéssel 
kapcsolatban elégedetlen. 

 

11. 2012-ben a kliensek 11 %-a részesült max. 30’-es ápolásban. 30-60’ közötti időt a válaszadók 70 
%-nál. Több mint 1 órát a betegek 19 %-nál töltöttek el szakembereink, akiket nagy 
valószínűséggel hospice ellátásban részesítettek, vagy munka- és időigényes feladatot végeztek. 

2013-ban max. 30’-et a betegek 13 %-nál, 30-60’ közötti időt a betegek 67- %-nál, több mint 1 
órát a betegek 20 %-nál töltöttek el.  

A betegeknél alkalmanként eltöltött idő különbsége elenyésző, változatlannak mondhatjuk a 
két év alatt. 

12. 2012-ben mindenki elégedett volt az ellátás szakszerűségével, 2013-ban a minta 6 %-a 
elégedetlenségét jelezte. 

13. 2012-ben mindenki elégedett volt az ellátók betegekhez viszonyuló magatartásával, 2013-ban 
a minta 6 %-a elégedetlenségét jelezte ez esetben is.  

14. 2012-ben szinte mindenki elégedett volt a munkatársak betegek iránt mutatott együttérzésével, 
empátiájával. 2013-ban a minta 7 %-a elégedetlenségét jelezte. 

15. A betegek 2  %-a érezte, hogy hálapénzt vár el tőle ápolója/kezelője mindkét évben. 

16. 2012-ben a válaszadók 72 %-a tartotta elegendőnek a ráfordított vizitek számát. 

 2013-ban 69 %-tól kaptuk ezt a megállapítást. A betegek több vizitet szeretnének kapni! 

17. 2012-ben a válaszadók 100 %-a igennel válaszolt. 

2013-ban a minta 7 %-a választási lehetőség esetén másik szolgáltahoz fordulna. 
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Összefoglalás: 

Több szöveges értékelést is átnéztem.  

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

Kiderült, hogy még ebben az évben sem tudja minden család, beteg, hogy működnek otthoni szakápolási és 

hospice szolgálatok a lakóterületükön. 

2013-ban több volt a szakirányú therápiás szolgáltatás, ebből adódóan nőtt a várakozási idő is. 

A betegtájékoztatásban látok elsősorban változást.  

1. Csökkent a betegek tájékoztatása a 2012. évihez képest a nővéri kompetenciába tartozó témák közül: 

 A szolgáltatással kapcsolatos tudnivalókról; 

 A betegjogi képviselők személyéről, elérhetőségéről; 

 A nővérek által végzett tevékenység részleteiről (beavatkozás előtt, alatt, utáni teendők); 

 A beavatkozás esetleges szövődményeiről.  

2. Gyakran az orvosi kompetenciába tartozó kérdések megválaszolásába is kénytelenek belemenni 

munkatársaink. Az ok, hogy a betegek az orvosoktól nem kaptak kellő tájékoztatást elsősorban a 

betegségükről, annak kimeneteléről, a kezelésekről, és a gyógyszerszedésről.  

Megjegyzendő, hogy javult az orvosok részéről a tájékoztatás mértéke a 

gyógyszerszedésről és a megváltozott életmódról való tájékoztatás terén 2013-ban.  

A tájékoztatásban a táplálkozásról, a diétáról, a megváltozott életmódról, a munkavégzés 

lehetőségeiről egyértelműen az ápolóké még mindig az ápolóké a döntő szerep. A betegek 

természetesen mindkét felet megkérdezik. 

Válaszadóink maximálisan elégedettek voltak az ellátás szakszerűségével, munkatársaink hozzájuk való 

viszonyulásával, irányukba mutatott együttérzésükkel. 

Alig érezte valaki a válaszadók közül, hogy hálapénzt várnának el tőle munkatársaink. 

A válaszadók 31 %-a nem tartja elegendőnek a ráfordított vizitek számát. 

Minden válaszadó elégedett volt a vele kapcsolatba kerülő szolgálat munkatársaival, tevékenységükkel, és 

szükség esetén újra őket választaná. 

A felmérés eredménye elégedettséget tükröz a betegek részéről, kivéve azt a 6-7%-t, aki több kérdésnél is 

elégedetlenségét jelezte. 
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Javaslatom: 

1. További betegtájékoztatók készítése (életmód, diéta); 

2. Tájékoztató anyag készítése a szolgáltatásról (szolgáltatók részéről); 

3. Helyi oktatás keretében felhívni a munkatársak figyelmét a tájékoztatás fontosságára, tartalmára, 

különösen a nővéri kompetencia határainak betartására; 

4. Jó ötlet az egyik szolgálat minőségirányítási vezetője részéről, hogy az elégedettségi vizsgálat orvosokat 

érintő eredményeiről javasolta a háziorvosok tájékoztatását is. 

Megjegyzés: 

Betegbeleegyező nyilatkozat került kiadásra a vizsgálatot követően. Ebben a beteg tájékoztatása is szerepel a 

nővéri tevékenységről, és az esetleges kockázatok ismertetéséről. 

A következő évi vizsgálatban megtudhatjuk, hogy javul-e a betegek megítélése. 

 

Hódmezővásárhely, 2013. 11.01. 

 
 
Bodrogi Sándorné 
minőségfejlesztési vezető 


