


Sissejuhatus
o 2016. aasta märtsist aprillini viisime läbi hambapolikliiniku 

patsientide ja külastajate rahuloluküsitluse. 
o Rahulolu-uuringus kasutasime küsitluslehti ja ka veebiankeeti.
o Küsitlus oli anonüümne.
o Ankeet koosnes enamasti suletud küsimustest ja etteantud 

vastusevariantidest, näiteks rahulolu hindamine skaalal; jah-/ei-
valikvastused; vabateksti lisamise võimalus jm. 

o Tagasisidet said anda kõik külastajad, täites paberankeedi kohapeal 
(garderoobi juures) või samaväärse elektroonilise küsitluse vormi 
veebis (Google Form). Juurdepääsulink asus hambapolikliiniku 
kodulehe avalehel ning patsientidele meili teel saadetud 
broneeringute vastustes. 

o Suurem oli paberankeetidele vastamise aktiivsus ‒ kokku laekus 87 
paberankeeti. 20 patsienti täitsid ankeedi veebis. 

o Kokkuvõtte tegemisel sai kasutada 100 ankeeti. Seitset  
paberankeeti ei olnud võimalik kasutada, kuna nendes jäi täidetud 
lahtrite arv alla poole.



Vastajate profiil
o 100st uuringus osalenud vastajast oli naissoost 71 ja 

meessoost 29.
o Keskmine vanus oli 40 aastat, noorim patsient 8 

(täitjaks lapsevanem) ja vanim 86.
o 37% on külastanud polikliinikut sagedamini kui 

korra aastas, regulaarselt 1‒2 aasta tagant käijaid 
oli 26%, hambavalu või probleemide korral 
pöördujaid 15%, esmaseid 11% ning 3 või enama 
aasta tagant külastavaid patsiente samuti 11%.

o Küsimusele, millist teenust viimati kasutasite, märkis 
enamik (43%) end kui hambaraviteenuse saajat, 
25% oli märkinud rohkem kui ühe teenuse 
(kombinatsioonid erinevatest teenustest), 14% oli ortodontilisi
patsiente, proteesiteenuse saajaid 6% ja 
esmaabiteenuse saajaid 6%.



Rahulolu hindamine

o Patsientidel oli võimalus anda hinnang 
rahulolule neljas rühmas: 
• patsienditeenindus, 
• arsti vastuvõtt, 
• röntgeniteenus (juhul kui teenust kasutati), 
• muud tingimused, näiteks polikliiniku 

olmetingimused ja ruumide puhtus. 
o Lisada sai ka kommentaari ja teha ettepaneku. 

Seda juhust kasutas 31 vastajat.
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Lisatud kommentaarid
o Super arst, kes mind täna hommikul vastu võttis ja ravis. Tulin meeletute valudega, magamata, uimane ja lahkusin rõõmsalt ilma 

valudeta. Ääretult meeldiva käitumisega arst. Kahjuks ei taibanud nime küsida, aga usun, et olete kõik sellised meeldivad ja 
patsiendisõbralikud. Suur tänu ja jaksu edaspidisekski.

o Kasutasin esmaabiteenust ja hambaplomm on väga häiriv ja sakiline, lõhub keelt. Pole kunagi sellist halba kogemust saanud 
hambaarsti poolt.

o Dr Anne Kasemäe on suurepärane arst! Kiidan väga.

o Kiitus ortodont Viltsin, K.

o Käisin dr Kauba vastuvõtul. Väga meeldiv arst.

o Olin väga positiivselt üllatunud THP heast teenindusest, väga professionaalsetest arstidest ja personalist. Paralleelselt käisin ka ühes 
erakliinikus, loobusin nende teenusest ja eelistan edaspidi THP-d. Tunnustan arste: K. Orro ja keegi meesarst, kes andis erakorralist 
abi.

o Tänan hambapolikliiniku personali ja registratuuri. Mulle meeldib dr Selde. Soovin kõikidele töötajatele edu töös, tervist ja õnne 
isiklikus elus.

o Võiks tutvustada vajaminevaid protseduure ning nende maksumust.

o Olen väga rahul doktor Karin Seldega. Alati naeratav ja sõbralik. Seletab täpselt oma tegevust. Suured kiitused!

o Dr Tõnnus on super! Väga hea ja professionaalne arst.

o Täna oli tore radioloogiatehnik, eelmine kord mitte. Soovin väga kiita dr Kristina Varibrust. Sõbralik ja usaldusväärne. Ja tegi hamba 
korda. Aitäh!

o Ei teavitatud, mis ravi maksma läheb. Eelmises kohas arst informeeris mind juba ravi käigus, mis minu ravi orienteeruvalt maksma
läheb!

o Suured tänud dr Reet Kaubale koos õe Dianaga. Väga rahul tema tööga. Vajadusel tulen jälle tema vastuvõtule. Ja soovitan ka oma 
tuttavatele. Dr Lämän Baloi väga meeldiv ja professionaalne arst.

o Olen väga rahul dr Sepa teenindusega.

o Eriti soovin esile tuua dr Eve Paasi, kelle juures on tore käia ka lastel.

o Kaotasin IDkaardi, tulin tagasi ja mind suunati infolauda. Suur tänu!

o Väga tahaks kiita Margit Jürgensoni meeldiva klienditeeninduse üle. Tänud. Kairit Teesaar tore arst, väga hindan.

o Väga meeldivad arstid ja teenindus.

o Sattusin väga hea arsti juurde. Aitäh dr Orro!

o Minu arst on Erik Lott. Olen tema tööga väga rahul. Väga töökas ja sõbralik.

o Kuu aega ootamist järjekorras ja saadki hambaravi aja. Proteesi sain tagasi erakorralise pöördumisega.

o Olen käinud polikliinikus 18 aastat ja kavatsen ka edaspidi siin käia. Kui arstide kättesaadavus paraneb.

o Ma ei saanud siiski aru, mida pean tegema. Tulin ju valuga. Arst ütles, et ravida pole vaja.

o Väga rahul röntgenitädiga.



Tehtud ettepanekud

o Kontrollige laste hambaarstide suhtlusoskust 
lastega, eriti kui vanemad ei ole visiidil kaasas.

o Telefoni teel raske kätte saada, sest ülikaua peab 
liinil ootama.

o Riik võiks rohkem toetada patsiente 
hambaraviteenuse kättesaamisel, sest sellest 
oleneb suurel määral kogu inimese tervis.

o Ravijärjekorrad võiks olla lühemad, haigekassa 
osalus võiks olla suurem.

o Kõik võiks olla palju odavam. Kulutamata 
proteesiraha võiks jääda raviks. Eriti puudutab 
see pensionäre. Kuid kahjuks on see valitsuse 
teha, mitte aga arsti või polikliiniku.



Küsitluses osalenud patsientidest:

 soovitaks Tallinna Hambapolikliinikut pereliikmele 
või tuttavale 94%;

 93% soovitaks pereliikmele või tuttavale sama 
hambaarsti, keda ta ise külastas.

Polikliinikusse pöörduks hambaraviteenuse vajaduse 
korral kindlasti tagasi 76%, pigem tuleks tagasi 14%, 
7% ei osanud öelda ja 1% pigem ei tule ning 1%
kindlasti ei tuleks tagasi.



Täname kõiki 
rahulolu-uuringus osalejad!


