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A MOHE-CÉGCSOPORT  
Dolgozói elégedettségi vizsgálatának elemzése, értékelése 

2013. 

Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány nagy hangsúlyt fektet a betegek elégedettségén túl a dolgozók – 
„belső vevők” - elégedettségének vizsgálatára is. 

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

ellátást biztosítson, olyan feltételeket teremtsen, amelyben az egészségügy általánosan nehéz helyzete 

ellenére is úgy érezzék munkatáraink, hogy megéri az otthoni szakápolási és hospice szolgálatoknál 

dolgozni.  

Az elégedett dolgozó a szolgálat jó hírét kelti, így növeli a jól képzett munkaerő megszerzésének esélyét.  

A lojális munkatársak jobb minőségű szolgáltatást nyújtanak a „külső vevők” részére, és ezzel fokozzák a 

betegek elégedettségét. Az elégedettebb vevő (beteg) jobban kötődik a szolgáltatóhoz, amely a cég 

(otthoni szakápolási és hospice szolgálat) eredményességében is mérhető. A sikeresen működő 

szolgálat/cég fokozza a dolgozók elégedettségét. A munkatársak elégedettsége és a belső szolgáltatások 

minősége egymást erősítő módon gyorsítják fel a szolgáltatás minőségjavulását.   

A belső marketingkutatás (dolgozói elégedettségi vizsgálat) segítségével felmértük munkatársaink 

közérzetét, amely ismerete segítséget nyújt a menedzsment stratégiájának felállításához. 

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

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

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

munkakapcsolatban álló munkatársak között országos szinten összesített Dolgozói elégedettségi 

vizsgálatot végezzünk.  

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

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

Elemzés: 

 Dolgozói elégedettségi vizsgálat helye:  

         A MOHE-CÉGCSOPORT-ot alkotó szolgálatok. 

A vizsgálat ideje:  

          2013. március 01-31. 



    
 

 

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 vizsgálatban részt vevő szolgálatok: 

 

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

A feldolgozott eredményeket 37 szolgálat juttatta vissza, ami a résztvevő szolgálatok 60 %-a. 

A kiadott és visszaérkezett kérdőívek aránya: 

 

2013-ban 518 dolgozó kapott kérdőívet, amiből 466 db érkezett vissza. Ez az eredmény 90 %-os 
kitöltöttséget jelent a dolgozók részéről. A vizsgált minta ennek megfelelően 466 db kérdőív. 

n= 466 
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A kérdőívek kitöltésének és feldolgozásának módja: 

2013. március hónapban szolgálataink vezetői a dolgozóik között végezték el a felmérést. 

A kiadott kérdőívek számát a szolgálatvezetők határozták meg dolgozóik OEP-hez lejelentett 

létszáma alapján. 

Kérdőívet mindegyik munkatárs kapott, amit kitöltés után név nélkül egy lezárt „Kérdőív gyűjtő” 
dobozba helyezett. 

A kérdőívek kitöltése és visszaadása önkéntességi alapon történt.  

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. 

A kérdések feldolgozása: 

 

   

A felmérésben részt vett dolgozók válaszaiból kiderül, hogy a minta 3 %-a szakiskolát végzett, 51 
%-a érettségihez kötött egészségügyi szakképzéssel, és 46 %-a főiskolai, egyetemi 
végzettséggel rendelkezik.  
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A válaszadó dolgozók 1 %-a 0-1 év, 9 %-a 1-5 év, 12 %-a 6-10-év, 10 %-a 10-15 év, 11 %-a 16-
20 év, 40 %-a több mint 21 év óta, 17 %-a nyugdíj mellett dolgozik. 

 

 

A válaszadó munkatársak közül 39 % 1-5 évet, 23 % 6-10 évet, 27 % 11-15 évet és 11 % ennél 
hosszabb időt jelölt meg jelölt meg. 
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A válaszadók 25 %-a munkaviszonyban van, 29 %-a szabadfoglalkozású (megbízott), 36 %-a 
egyéni egészségügyi vállalkozó, 3 % egyéni cég tagja, 7 % társas vállalkozás tagjaként látja el 
jelenlegi munkakörét.  

 

 

A felmérésben részt vett szolgálatok munkatársainak 19 %-a főállású, 81 %-a mellékfoglalkozású 
munkavállaló. 
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A válaszadók 1-5 pontig terjedő pontszámmal értékelték, hogy milyen súllyal játszanak szerepet 
a kérdésben felsorolt, a munkavégzésükhöz szükséges feltételek. 

Csökkenő sorrendben az alábbiak szerint súlyoztak: 

1. A megfelelő tájékoztatás (426),  

2. A megfelelő tárgyi eszközök megléte (336),  

3. A munkakörnyezet komfortossága (191),  

4. Munkából adódó fizikai megterhelés (176), 

5. A munkatársi kapcsolatokból, konfliktusokból adódó megterhelés (154), 

6. Egyéb (29).  
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Sorszám Fő Munkavégzéssel összefüggő tényezők 

01. 354 Egymással etikusan, tisztességesen viselkedő munkatársak 

02. 349 A munkarend ismerete 

03. 336 Munkavégzéssel kapcsolatos észrevételek, javaslatok figyelembe vétele 

04. 334 A munkabeosztás és az egyéni igények összehangolása 

05. 330 Döntési szabadság a munkavégzés folyamán 

06. 318 A munkafolyamatok szabályozottsága 

07. 317 Határozott vezetői irányítás 

08. 315 A vezetői elvárásoknak való megfelelés kritériumainak ismerete 

09. 312 Stabil munkahely 

10. 311 A kiemelkedő teljesítmény erkölcsi elismerése 

11. 308 Konfliktusmentes munkahelyi légkör 

12. 306 Rendszeres vezetői visszajelzés a nyújtott teljesítménnyel kapcsolatban 

13. 283 Magas színvonalú munkavégzés lehetősége 

14. 274 Az egészség megőrzéséért biztonságos munkafeltétel, védőeszközök megléte 

15. 265 A nem megfelelő teljesítmény elbírálása, szankcionálása 

16. 235 Informáltság a szolgálatot érintő eseményekről 

17. 219 A teljesítménnyel, szaktudással arányos anyagi elismerés 

18. 219 Informáltság a szolgáltatás stratégiájáról, jövőbeni elképzeléseiről 

19. 210 Szakmai fejlődési lehetőségek 

20. 148 Informáltság a szolgálat gazdasági helyzetéről 
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A válaszadók 1-5 pontig terjedő pontszámmal értékelték elégedettségüket a munkavégzéssel 
összefüggő, a kérdésben felsorolt tényezőkről. 

A válaszok közül az 5 pontszámot kapott válaszokat emeltem ki, és helyeztem csökkenő 
sorrendbe.  

Érdemes értelmezni a dolgozók által felállított helyezést, különösen a legelégedettebb és a 
legkevésbé elégedett tényeket tartalmazó mondatokat.  

 

  

 

A válaszadók 76 %-a igen, 18 %-a nem biztos abban, hogy megfelelően kezeli a konfliktusokat,   
6 %-a pedig nem képes a konfliktusok kezelésére. 
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A válaszadók feladata ebben a kérdésben is az volt, hogy 1-5 pontig terjedő pontszámmal 
súlyozzák munkájukkal kapcsolatos ismereteik megszerzésének fontosságát a kérdésben 
megadott válaszlehetőségek között. 

A válaszok közül az 5 pontszámot kapott válaszokat emeltem ki csökkenő sorrendben: 

1. Az emberekkel való hatékonyabb bánásmód elsajátítása (329),  

2. A döntési képesség fejlesztése (245), 

3. Az értő meghallgatás gyakorlatának fejlesztése (237), 

4. A munkatársi jó kapcsolat képességeinek fejlesztése (199), 

5. Egyéb (47). 
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Minden munkakapcsolat esetében mindhárom választ bejelölte valaki munkatársaink közül. 

Legtöbben „igen”-nel válaszoltak az alábbi elbírálás szerint: 

1. Szolgálatvezető - Munkatársak között (448), 

2. Szolgálat munkatársai – Beteg/családja között (426), 

3. Háziorvosi team – Szolgálat munkatársai között (393), 

4. Szolgálat munkatársai között (382), 

5. Szolgálatvezető – Orvosok között (346), 

6. Szolgálatvezető – Ellátottak/családja között (342), 

7. Szolgálat munkatársai – Egyéb ellátók munkatársai között (309). 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

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 válaszadók 83 %-ának nem jelent, 17 %-ának problémát jelent a betegekhez való eljutás. 

 

 
 

A magánjellegű problémák megoldásában a válaszadók 87 %-a számíthat, 12 %-a kismértékben 
számíthat, és 1 %-a egyáltalán nem számíthat munkáltatójának támogatására. 
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A válaszadók 50 %-a „igen”, 47 %-a „nem” választ adott. 3 % írt „egyéb” megjegyzést. 

 

 

A megkérdezettek 40 %-a „igen, mindenképpen” ugyanezt a pályát választaná. A válaszadók 42 
%-a „valószínűleg igen”, 7 %-a „nem valószínű”, 4 %-a „biztos, hogy nem”, és 7 %-a „nem tudom 
eldönteni” választ jelölte meg.  
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A minta 56 %-a „igen, mindenképpen” a jelenlegi szolgálatát választaná. 41 %-a „valószínűleg 
igen”, 3 %-a nem tudta eldönteni. 

 

 

 

A megkérdezettek 97 %-a „igen”, 2 %-a „nem”, és 1 %-a végszükség esetén ajánlaná jelenlegi 
szolgálatát munkahelyül másoknak.  
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Értékelés: 

A vizsgálatban a MOHE-CÉGCSOPORT minden szolgálata (62) részt vett, a feldolgozott eredményeket 
azonban csak 37 szolgálat juttatta vissza, ami a résztvevő szolgálatok 60 %-a! 

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

2013-ban 518 dolgozó kapott kérdőívet, amiből 466 db érkezett vissza. Ez az eredmény 90 %-os 
kitöltöttséget jelent.   

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

A vizsgált minta száma:                                    n= 466 

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 összesített feldolgozáshoz viszonyíthatja a saját eredményeit e 
kérdőív esetében is.    

1. A MOHE-CÉGCSOPORT tagjai között készült felmérés értékei szerint országos átlagban 
kiemelkedően jónak mondhatjuk munkatársaink iskolai végzettségét. A részt vett dolgozók 
51 %-a érettségire épülő alap-, szak- és felsőszintű képzettséggel , 46 %-a főiskolai végzettséggel 
rendelkezik. Mindössze a válaszadó dolgozók 3 %-ának van szakiskolai végzettsége.  

Az ország különböző területein viszont eltérések láthatók. 

2. A válaszadók legnagyobb része, 40 %-a több mint 21 év óta dolgozik, 17 %-a pedig nyugdíjasként 
látja el vállalt feladatát. Munkatársaink 57 %-a a 21 év feletti korcsoportba sorolható, 43 %-a 
alkotja a fiatalabb korcsoportokat. 

3. A válaszadók 39 %-a mindössze 1-5 éve dolgozik otthoni szakápolásban, 50 %-a már 
megállapodott (6-15=10 év), állandó munkavállalónak tekinthető. 11% azok aránya, akik már 
indulásnál is dolgozhattak a rendszerben.   

Egy egyenletes fluktuáció figyelhető meg a dolgozók otthoni szakápolási/hospice szolgálatokban 
végzett munkavállalásával kapcsolatban.      

4. A válaszadók szerint a munkavállalók 25 %-a alkalmazotti munkaviszonyban van, 29 %-a 
megbízottként dolgozik, 36 %-a egyéni egészségügyi vállalkozó, 10 %-a valamilyen 
vállalkozás tagja a szolgálatában.  

Az összesítés szerint a foglalkoztatottak 54 %-a után a munkaadó fizeti a különböző 
járulékokat, és kevesebb mint a fele fizeti maga a járulékos kiadásait saját vállalkozásában. 

Elgondolkodtató, hogy a szolgálatok munkavállalóinak kisebbik fele a vállalkozó, a nagyobbik 
fele valamilyen formában foglalkoztatott munkatárs. Vannak cégvezetők, akik kizárólag 
vállalkozókat foglalkoztatnak, hogy járulékos költségeket ne kelljen fizetniük.  

Nem vállalkoznak az emberek? Nem kifizetődő vállalkozni? Kifizetődőbb vállalkozót 
foglalkoztatni?  
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5. Főállásban a válaszadók 19 %-a dolgozik. 81 %-uk főállás mellett mellékfoglalkozásként látja 
el a vállalt feladatot. 

Úgy tűnik, hogy sem a szolgálat tulajdonosai, sem a munkavállalók nem érzik a 
munkalehetőséget biztonságosnak. A foglalkoztatás felelősséget jelent a munkáltatónak, a 
kapott bér leggyakrabban fizetés kiegészítés a munkavállalónak. 

6. A válaszadók 1-5 pontig terjedő pontszámmal minősítették a munkavégzésükhöz szükséges 
felsorolt feltételeket.  

Legfontosabb számukra a tevékenységük elvégzéséhez szükséges megfelelő tájékoztatás, amit 
a feladatuk ellátásához szükséges tárgyi eszközök megléte, majd a betegek környezetének 
komfortossága követ. Számolnak a munkájukkal járó fizikai és a konfliktusokból adódó 
megterheléssel. 

Az Otthoni szakápolás/Hospice ellátásban dolgozók véleményének megoszlása alapján 
felállítható sorrend teljesen logikusnak tűnik. Igényt tartanak a szabályos, precíz 
munkavégzéshez szükséges feltételekre, és elfogadják a vele járó nehézségeket.                                   

7. A válaszadók 1-5 pontig terjedő pontszámmal határozták meg elégedettségüket a 
munkavégzéssel összefüggő, a kérdésben megfogalmazott 20 db állításról. 

A válaszok közül az 5 pontszámot kapott válaszokat emeltem ki, és csökkenő sorrendbe 
helyeztem. 

A legtöbb és a legkevesebb szavazatot kapó tényezőket érdemes külön is megvizsgálni.  

Az első 6 helyet a munkavégzésükhöz közvetlenül szükséges állítások kapták. A jó 
munkahelyi légkör mellett a feladatellátással kapcsolatos igények szerepelnek. Ezekkel a 
munkatársak maximálisan elégedettek. A szolgálatok vezetői nagy hangsúlyt fektetnek a 
munkatársaik tájékoztatására. 

Nem kapott ugyan rossz minősítést, de ezzel az utolsó 6 helyre került be a szolgálattal 
kapcsolatos információjuk. Ide került a teljesítménnyel, szaktudással nem arányos anyagi 
elismerés, a nem megfelelő munkavégzés szankcionálása, és a szakmai fejlődési lehetőségük 
kérdése is. 

A középmezőnyben is van néhány fontos dolog, amellyel növelni lehetne a dolgozók 
biztonságérzetét, a sikerélményét. Például az erkölcsi elismerés, amely nem kerül pénzbe, de jó 
érzéssel tölti fel a jól dolgozó munkatársakat. Az elismerés felér egy jutalommal a mai 
pénzhiányos időkben. Ide került a konfliktusmentes munkahelyi légkör és a rendszeres vezetői 
visszajelzés iránti igény a teljesítményükkel kapcsolatban.  

Nem kellően elégedettek az egészség megőrzését biztosító védőeszközök meglétével sem. A 
biztonságos munkafeltételhez akár az utazás, a beteg környezete is tartozhat, amely velejárója a 
munkavégzésnek. Ezen nem a szolgálatvezetők tudnak változtatni.  

Érdemes átnézni a szolgálatvezetőknek ezt a felsorolást, hisz az munkatársaik 
elégedettségét/elégedetlenségét tükrözi. Ha bármivel tudnak változtatni munkatársaik 
elégedettségének növelésében, azzal saját szolgálatuk eredményét tehetik sikeresebbé! 

8. A válaszadók 76 %-a úgy érzi, hogy megfelelően tudja kezelni a konfliktusokat, amely éri őket. 
A többieknek segítségre, támogatásra volna szüksége!  
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Nem derül ki, hogy hol, kivel kerülnek konfliktus helyzetbe. Szakápolásban vagy hospice 
ellátásban dolgoznak-e.  

Javasolom a szolgálatvezetőknek, hogy derítsék ki a probléma okát, és megfelelő képzéssel, 
rendszeres megbeszélésekkel segítsék munkatársaikat! 

9. A válaszadók feladata ebben a kérdésben is az volt, hogy 1-5 pontig terjedő pontszámmal 
súlyozzanak. A munkájukkal kapcsolatos ismeretek megszerzésének fontosságára 
vonatkozott a kérdés.  

A válaszok közül az 5 pontszámot kapott válaszokat emeltem ki, és állítottam csökkenő 
sorrendbe. 

A válaszoló dolgozók közül 329-en az emberekkel való hatékonyabb bánásmód elsajátítását, 
245-en a döntési képesség fejlesztését, 237-en az értő meghallgatás gyakorlatának 
fejlesztését, 199-en a munkatársi jó kapcsolat képességeinek fejlesztését tartja fontosnak. 
47-en egyéb képesség fejlesztését látná jónak. 

A felállított sorrend segítséget nyújt a továbbképzések témájának kiválasztásához. 

10. A kommunikációt általában jónak ítélték meg a válaszadók. 

A feldolgozás szerint a dolgozók kommunikációja legjobb a szolgálatvezetővel, majd a 
beteg/családjával, a háziorvosi team tagjaival és egymás között.  

A válaszadók meglátása szerint kevesebbet kommunikál a szolgálatvezető az orvosokkal és az 
ellátottakkal, azok családjával, mint ők.  

Érthető is, hisz velük a kapcsolatot a beteget ellátó munkatárs tartja elsősorban.  

11. A betegekhez való eljutás a válaszadók 17 %-nak jelent problémát.  

Sok szolgálat több településen is végez munkát. Valószínű, hogy elsősorban az jelent 
nehézséget, ha a betegellátó és a beteg nem azonos településén lakik, illetve nagyok a 
távolságok a betegekhez való eljutáshoz.  

A szakmai vezetők, koordinátorok körültekintő szervezéssel igyekeznek kiválasztani az ellátók 
személyét, hisz mindkét fél érdeke, hogy minél kevesebb időveszteséggel és költséggel járjon a 
beteg lakásához/tartózkodási helyéhez való eljutás.    

12. Magánjellegű probléma esetén a válaszadók 87 %-a számíthat munkáltatójának támogatására. 
Mindössze a dolgozók 1 %-a válaszolt nemmel, a megmaradó 12 %-uk is számíthat valamennyi 
segítségre.  

A munkatársak problémájuk megoldásában örömmel fogadják a szolgálatvezetők rugalmas 
hozzáállását. 

13. A munkatársak felének jelent biztonságot a szolgálatnál kapott havi jövedelme. 

A válaszadók 3 %-a megjegyzésében indokolta észrevételét, ami nem jutott el hozzám. Nem 
derült ki, hogy a szolgálatnál főállásban dolgozók melyik csoportba tartoznak!  

14. A válaszadók 40 %-a mindenképpen, 42 %-a valószínűsíti, hogy az egészségügyi pályát 
választaná napjainkban is, ha ismét döntési helyzetbe kerülne. 4 % egyértelműen más irányba 
orientálódna, 14 % bizonytalan. 
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Az arányokat figyelve úgy érzem, hogy az emberek és a szakma szeretete, az elhivatottság 
érzése még mindig nagyon erős a kollégáinkban. Erős annak ellenére is, hogy mekkora teher 
nehezedik rájuk!  

15. A válaszadók 3 %-a nem tudta eldönteni, hogy jelenlegi szolgálatát választaná-e munkahelyül, 
ha most kerülne választás elé.  

Véleményem szerint az eredmény az elégedettségüket tükrözi.  

16. Biztató a munkáltatóknak, hogy a felmérés szerint munkavállalóik közül mindössze 3 % nem 
ajánlaná hozzátartozóinak, ismerőseinek munkahelyül az otthoni szakápolási és hospice 
szolgálatot, amelyben dolgozik. 

 

Összefoglalás: 

Több szöveges értékelést is átnéztem.  

A MOHE-CÉGCSOPORT összesített adataihoz képest természetesen egyedi eltérések ebben a 
felmérésben is vannak. 

A felmérésből kiderül, hogy a munkatársaink közérzete általában jó. Rendelkeznek a munkavégzéshez 
szükséges hivatástudattal. A megélhetésükhöz (fő- vagy mellékállásban) szükségük van a munkára.  Az 
értékelésben kiemelt ismeretekre, néhány személyi és tárgyi segítségre azonban még szükségük van.  

A bennünket körülvevő makro környezet adott, de a mikrokörnyezet működésében szükség esetén 

változtatásokat tehetünk.  

A válaszok összesített értékeléséből kiolvasható változtatásokat tehet, tegyen a szolgálatok 

menedzsmentje.  

Tegyen azért, hogy lehetőségeihez mérten jobb ellátást biztosítson. Olyan feltételeket teremtsen, 

amelyben a háziorvosaink, a betegeink az egészségügy általánosan nehéz helyzete ellenére továbbra is 

azt érezzék, azt tapasztalják, hogy a betegeik szakszerű, magas színvonalon végzett ellátást kapnak az 

otthoni szakápolási és hospice szolgálatok szakmailag jól felkészült, elégedett és kiegyensúlyozott 

munkatársaitól.  

Javaslatom: 

1. A szolgálatok menedzsmentje saját felmérése adatait hasonlítsa össze a MOHE-CÉGCSOPORT 
összesített adataival; 

2. Válassza ki azokat a pontokat, amelyek javításra, fejlesztésre szorulnak; 

3. Építsék be az elvégezhető, elvégzendő teendőket a 2014. évi stratégiai tervükbe, amit időben 
ismertessenek munkavállalóikkal; 

4. Belső oktatás keretén belül tájékoztassák munkatársaikat a felmérés eredményéről. 

 

Hódmezővásárhely, 2013.11.20.               Bodrogi Sándorné  

      minőségfejlesztési vezető 


