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2015. aasta märtsis-aprillis uurisime
hambapolikliiniku külastajate ja patsientide rahulolu.
Uuringu läbiviimisel kasutasime paberankeete.
Küsitluslehti jagati klienditeenindusest patsientidele,
kes enne esimest visiiti sinna pöördusid, kuid
ankeedi täitmise võimalus oli tagatud igale
külastajale, kes pärast visiiti garderoobiletilt selle
võtta ja täita võisid.
Täidetud küsitluslehed postitati fuajees olevasse
tagasiside postkasti.
Jaotatud 583 ankeedist laekus täidetult 89 ehk 15%.

Patsientide profiil





Uuring oli anonüümne.
Küsitlusele vastanud 89 patsiendist oli naisi enam
(76) kui mehi (13).
Vastajate keskmine vanus oli 50 aastat, noorim
patsient 8 (täitjaks lapsevanem) ja vanim 87.
Suurem osa vastajatest olid nö. püsipatsiendid, kes
külastavad polikliinikut vähemalt korra 1 kuni 2
aasta jooksul (24) või sagedamini (28), et käia
hambaravi- või proteesiteenust saamas.

Hinnang rahulolule






Enamik patsiente (67) hindas enda üldist rahulolu
Tallinna Hambapolikliinikuga väga kõrgeks ja pigem
rahul oli 18 vastajat.
Vastuvõtule registreerimise võimalustest oskasid
vastajad paremini hinnata rahulolu telefoniteenindusega
– 52 oli väga rahul, 19 pigem rahul ja 16 ei osanud
vastata. E-posti ja kodulehe kaudu broneerijaid oli
vastajate hulgas ilmselt vähem, kuna 46 inimest jättis
sellele vastamata ja 22 ei osanud hinnangut anda.
Rahulolule hinnangu andmisel arvestasid patsiendid
töötajate käitumist, suhtumist ja suhtlemist nii
arstikabinetis, registratuuris kui garderoobis. Mitmes
ankeedis kiideti nimeliselt arsti ja temaga koos töötavat
õde. Oluliseks peeti ka hoone häid olmetingimusi ja
ruumide puhtust.

Valik rahulolu hindamise juurde lisatud
kommentaaridest
o

Kõik töötajad olid väga meeldivad ja külastusest jäi üllatavalt meeldiv mälestus.

o

Puhas ja moodne polikliinik. Asukoht ka hea. Kena ja viisakas teenindamine.

o

Sõbralik teenindus ja väga kenad, asjatundlikud arstid.

o

Arstid on väga head, kuid registreerimine vastvõtule võiks olla etteplaneerimisega.

o

Meeldiv ja sõbralik teenindus nii registratuuris kui ka arstikabinetis.

o

Mul on ülitore arst ja ruumid on ilusad. Tunnen ennast alati oodatuna.

o

Väga meeldiv hambaraviasutus. Head mälestused kirurgiast ja tohtritest.

o

Hea suhtumine, head hinnad.

o

Arstid pingutavad, annavad endast parima, teevad hoolsalt oma tööd.

o

Hinnad on väga soolased eakale inimesele.

o

Järjekorrad ei ole väga pikad, arstid hoolivad ja professionaalsed.

o

Kiire ja sõbralik teenindus.

o

Olen saanud professionaalset arstiabi koheselt. Samas hindan tehnilist taset ja polikliinik on
hästi remonditud.

o

Pikad ooteajad.

o

Palun leida võimalus (kas või vähese tasu eest) asjade (kotid, vihmavarjud jt) jätmise koht.
Sest tihti tuleme keset päeva poest, rongilt jne. Aitäh!

o

Viisakas teenindus registratuuris, riietehoius ja hambaarsti juures. Lisaks väga hea hambaravi.

o

Teenindus meeldiv, arstid head. Registratuur toimib kiirelt ja on asjalik.

Patsientide hinnang teenindusele
Röntgenikabinet

röntgenikabinetis, ravikabinetis ja klienditeeninduses
Ooteaja pikkus röntgenikabinetti pääsemiseks
Radioloogiatehniku viisakus patsiendiga suhtlemisel
Üldine hinnang teenindusele röntgenikabinetis
Ooteaja pikkus ravikabinetti pääsemiseks

Ravikabinet

Rahulolu raviteenusega
Selgituste ja ravialase teabe saamine
Õe viisakus patsiendiga suhtlemisel
Arsti viisakus patsiendiga suhtlemisel

Klienditeenindus

Üldine hinnang teenindusele ravikabinetis
Ooteaja pikkus klienditeeninduses
Klienditeenindaja viisakus patsiendiga suhtlemisel
Üldine hinnang teenindusele klienditeeninduses
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Küsitluses osalenud patsientidest
(n=89)
 90%

soovitaks polikliinikut pereliikmele või
tuttavale
 87% soovitaks pereliikmele või tuttavale
hambaarsti, keda nad külastasid
 84% tuleks kindlasti polikliinikusse tagasi
Ettepanekute lahtris tänati hea teeninduse
eest, sooviti edu ja samal tasemel teenuse
osutamise jätkamist.

Suur tänu kõigile
rahulolu-uuringus osalejatele!

