SA Tallinna Hambapolikliinik
Patsientide rahulolu küsitlus
2017

Sissejuhatus
2017. aasta kevadel viisime läbi iga-aastase küsitluse patsientide rahuolu uurimiseks. Küsitlus kestis
kaks kuud perioodil 3 aprillist 4. juunini. Küsitluses osalesid SA Tallinna Hambapolikliiniku külastajad
ja patsiendid anonüümselt ning vabatahtlikkuse alusel.
Küsitluses oli võimalik osaleda kõikidel patsientidel, kes täitsid rahulolu küsitluslehe paberankeedi
või samaväärse elektroonilise küsitluse vormi veebis (Google Forms). Küsitluslehed olid
kättesaadavaks tehtud I korrusel garderoobi juures, kus asus ka postkast täidetud ankeetide jaoks.
Juurdepääs elektroonilisele ankeedile asus küsitluse toimumise ajal veebilingina hambapolikliiniku
kodulehe avalehel ning patsientidele meili teel saadetud vastustes broneeringu taotlustele.
Küsitluse ankeet koosnes peamiselt suletud küsimustest (valikvastused; rahulolu hindamine skaalal)
ja kahes kohas vabateksti lisamise võimalus kommentaarina. Täitjal palusime lisada andmed oma
vanuse ja soo kohta ning valida loetelust meie polikliiniku külastuse sagedus ning viimati kasutatud
teenus või teenused.
Rahulolu tuli hinnata neljas teemaplokis:
 patsientide teenindamine klienditeeninduses,
 arsti vastuvõtt,
 röntgeniteenus (juhul kui teenust kasutati),
 muud tingimused.
Rahulolu mõõtvatele küsimustele sai patsient anda hinnangu skaalal: väga rahul, pigem rahul, ei
oska öelda, pigem ei ole rahul, üldse ei ole rahul. Lisaks tuli patsiendil anda hinnang skaalal, kui
tõenäoliselt ta edaspidi meie polikliinikusse pöörduks ning vastata küsimusele, kas ta soovitaks oma
hambaarsti ja meie polikliinikut lähedasele või tuttavale.
2016. aastal saime rahulolu kokkuvõtte teha 100 ankeedi ja 2015. aastal 89 ankeedi põhjal. 2017.
aastal oli küsitluse tulemusena ankeete varasemast rohkem, kvaliteetselt täideti 247.
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Aktiivsemalt oli täidetud paberankeete, neid laekus 227, veebi kaudu täideti 20 ankeeti.
Paberankeedid olid kättesaadavad nii eesti kui vene keeles. Eestikeelseid täideti 202 ja
venekeelseid 25.
Kokkuvõtte tegemisel on andmed analüüsitud andmetöötlusprogrammis Excel.
Igale konkreetsele küsimusele vastanute arv on järgnevatel joonistel märgitud n=.
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Uuringus osalejaid 247
Uuringus osales 195 naissoost ja 49 meessoost külastajat/patsienti. 3 patsienti jättis oma soo
märkimata. Et meeste esindatus vastajate hulgas oli madalam, on suuremas osas esindatud
naispatsientide hinnangud.

Keskmine uuringus osaleja vanus oli 44 aastat, noorim patsient 6 (ankeedi täitjaks lapsevanem)
ja vanim 86. Vanuse poolest oli vastajaid pea kõigis vanusegruppides. Suurema osa moodustasid
26- kuni 35-aastased (20%), kuni 25-aastased (19%) ja 36- kuni 45-aastased (18%).
Millist meie teenust viimati kasutasite? (n=246)
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Kõige rohkem patsiente (40%) oli märkinud viimati polikliinikus kasutatud teenuseks
hambaraviteenuse, mis on ootuspärane tulemus. 32% oli neid, kes ei piirdunud ainult ühe
teenusega ja olid loetelus märgistanud kaks kuni neli teenust, mida on viimati kasutatud. Kuna
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selliseid teenuste kombinatsioone tuli kokku erinevaid, on need uuringu kokkuvõttes
ühendatud kombinatsiooniks mitmest teenusest.
Kui sageli külastate Tallinna Hambapolikliinikut? (n=245)
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Esimest korda

Vaid probleemide
ilmnemisel

Regulaarselt 1
kuni 2 aasta
tagant

Sagedamini kui
korra aastas

Hambapolikliiniku külastuse sageduse järgi osales uuringus suurem osa püsikülastajaid (33%
sagedamini kui korra aastas, 27% regulaarselt 1 kuni 2 aasta tagant ja 7% kolme või enama
aasta tagant). 20% külastab polikliinikut vaid probleemide ilmnemisel. Polikliiniku esmakordseid
külastajaid osales uuringus 12%.
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Patsientide rahulolu-uuringu kokkuvõte
1. Rahulolu patsienditeenindusega
Selle teemaploki küsimused puudutasid patsientide teeninduskogemust polikliiniku
klienditeeninduses. Soovisime teada, kuivõrd rahule jäid külastajad oma ooteaja pikkusega
klienditeenindusüksuses, teenindava personali viisakuse ja suhtumisega, teenindusega meili
teel ja telefonis (kui on kokkupuude olnud) ning polikliiniku klienditeenindusega tervikuna.

Ooteaja pikkus klienditeeninduses (n=240)
Väga rahul

141

Pigem rahul

82

Ei oska öelda

5

Pigem ei ole rahul
Üldse ei ole rahul

11
1

Patsientide rahulolu ooteajaga klienditeeninduses on keskmisest kõrgem, arvestades antud
hinnanguid „väga rahul“ 59% ja „pigem rahul“ 34% vastanutest.

Teenindus telefoni teel (n=222)
Väga rahul

111

Pigem rahul

51

Ei oska öelda

47

Pigem ei ole rahul
Üldse ei ole rahul

11
2

Telefoniteenindust hinnanud kliente on kõikide vastajate üldarvust 90%, kuid nende hulga 21%, kes
ei osanud anda telefoniteenindusele hinnangut. Vastanutest pooled hindasid teenindust telefoni teel
väga heaks, 23% oli pigem rahul, 5% pigem mitte rahul.
11st telefoniteenindusega pigem mitte rahule jäänud patsientidest 6 oli külastanud polikliinikut
sagedamini kui korra aastas, 4 regulaarselt 1-2 aasta tagant. 11st mitte rahule jäänud vastajast 8 on
märkinud soovi külastada polikliinikut kindlasti ka edaspidi ja pigem külastada soovivaid oli 2.
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Klienditeenindaja viisakus suhtlemisel (n=243)
Väga rahul

182

Pigem rahul
Ei oska öelda

51
3

Pigem ei ole rahul
Üldse ei ole rahul

5
2

Uuringust selgub, et enamike patsientide rahulolu meie klienditeenindajatega on kõrge –
klienditeenindajaga suhtlemisel on 75% jäänud väga rahule ja 21% pigem rahule.

Teenindus meili teel (n=178)
Väga rahul

64

Pigem rahul

18

Ei oska öelda

93

Pigem ei ole rahul
Üldse ei ole rahul

3
0

Kõige vähem oli klienditeeninduse plokis hinnatud suhtlemist meili teel ‒ 52% ei osanud anda
hinnangut meil teel suhtlusele. Ilmselt oli põhjuseks, et sellel osal vastajatest pole olnud
kokkupuudet teenindusega meili teel. Tagasisidet rahulolu kohta saime tegelikult vaid 85 inimeselt,
kellest suurem osa jäi teenindamisega e-posti teel väga rahule. Hindaja keskmiseks vanuseks on 40
aastat, enim vastajaid oli vanuses 26 kuni 35.

Rahulolu teenindamisega tervikuna (n=241)
Väga rahul

158

Pigem rahul

70

Ei oska öelda

5

Pigem ei ole rahul

6

Üldse ei ole rahul

2

Täidetud ankeetide põhjal võib klientide ja patsientide üldist rahulolu meie klienditeenindusega
hinnata kõrgeks – uuringus osalenud patsientidest jäi teenindamisega tervikuna väga rahule 65% ja
pigem rahule 29%. Mõnevõrra suurem oli teenindusega rahule jäänud külastajate arv vanuses kuni
25 aastat ning 26-35 aastat.
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2. Rahulolu arsti vastuvõtuga
Antud teemaplokis soovisime teada, mil määral on patsiendid rahule jäänud oma visiidiga
arsti juurde, kas nad jäid rahule arsti ja õega ning kas arstilt saadud selgitused ja ravialane
teave olid piisavad. Lisaks soovisime patsiendi hinnangut osutatud raviteenusele ja kuidas
nad jäid rahule ooteajaga visiidi eel ning ka visiidi kestvusega.

Arsti käitumine patsiendiga (n=245)
Väga rahul

203

Pigem rahul

35

Ei oska öelda

1

Pigem ei ole rahul

3

Üldse ei ole rahul

3

Arsti käitumisega rahulolu hinnati patsientide poolt väga kõrgelt - 83% jäi väga rahule, 14% pigem
rahule. Varasemaga võrreldes on rahulolu jäänud enam-vähem samaks. 2015. ja ka 2016. a jäi arsti
käitumisega rahule 86% vastanutest.

Arsti professionaalsus (n=243)
Väga rahul

198

Pigem rahul

32

Ei oska öelda

9

Pigem ei ole rahul
Üldse ei ole rahul

4
0

Patsiendid suures osas on hinnanud meie hambaarstide professionaalsust kõrgelt (81% - väga rahul;
13% pigem rahul), mis jäi samaks võrreldes varasemaga.

Selgituste ja ravialase teabe saamine (n=239)
Väga rahul

163

Pigem rahul

56

Ei oska öelda

10

Pigem ei ole rahul
Üldse ei ole rahul

7
3

7

Visiidi käigus selgituste ja ravialase teabe saamisega rahulolu jäi võrreldes muuga samas plokis
mõnevõrra väiksemaks (68% - väga rahul, 23% - pigem rahul). Varasemate uuringutega võrreldes on
vähenenud väga rahulolevate patsientide protsent pigem rahulolevate patsientide kasuks. Sama
küsimuse rahuloluprotsendid aastal 2016. olid 71% -väga rahul ja 15% - pigem rahul ja 2015. a 78% väga rahul ja 17% - pigem rahul.

Õe käitumine patsiendiga (n=244)
Väga rahul

192

Pigem rahul

40

Ei oska öelda

10

Pigem ei ole rahul

1

Üldse ei ole rahul

1

Hambaarsti abilise käitumisega rahulolu on patsiendid hinnanud kõrgeks – 79% - väga rahul ja 16% pigem rahul.

Ooteaja pikkus visiidi eel (n=243)
Väga rahul

120

Pigem rahul

87

Ei oska öelda

10

Pigem ei ole rahul

19

Üldse ei ole rahul

7

Kõige madalamaks arsti vastuvõtuga seoses on külastajate hinnatud rahulolu ooteaja pikkusega enne
visiiti. 49% jäid küll väga rahule, kuid 8% vastanuist pigem ei jäänud ooteajaga visiidi eel rahule.
Vastavad näitajad 2016. a olid 45% ja 10% ning 2015. a 48% ja 4%.

Patsiendile pühendatud aeg visiidil (n=243)
Väga rahul

182

Pigem rahul

44

Ei oska öelda

7

Pigem ei ole rahul
Üldse ei ole rahul

9
1

Patsiendile pühendatud ajaga visiidil on 75% vastanutest väga rahul ja 18% pigem rahul. Pigem ei ole
7 naist ja 2 meest keskmises vanuses 51 aastat rahul neile pühendatud ajaga visiidil. Neist 4 on
8

külastanud polikliinikut sagedalt, 3 neist pöördub hambaarsti juurde vaid probleemide ilmnemisel ja
üks külastas esimest korda. Enamjaolt olid need patsiendid rahulolematud ka muu suhtes, mis nende
külastust puudutas ja enamik neist olid lisanud ka negatiivsemat laadi kommentaari.

Teie hinnang raviteenusele (n=244)
Väga rahul

173

Pigem rahul

55

Ei oska öelda

8

Pigem ei ole rahul
Üldse ei ole rahul

6
2

71% patsientidest on hinnanud raviteenusega rahulolu väga heaks ja 23% pigem heaks.
Raviteenusega mitte rahulejäänud patsiendid (kokku 3%) on oma rahulolematust kinnitanud ka
vastuses küsimusele polikliiniku külastusvõimaluse kohta tulevikus valikvastusega „pigem ei tule“ (7)
ja „kindlasti ei tule“ (1).

Rahulolu arsti vastuvõtuga tervikuna (n=244)
Väga rahul

183

Pigem rahul
Ei oska öelda

51
1

Pigem ei ole rahul

5

Üldse ei ole rahul

4

Arsti vastuvõtuga Tallinna Hambapolikliinikus jäi tervikuna väga rahule 75% uuringus osalenud
patsientidest ja pigem rahule 21%.
Kui reastada alates kõrgemast patsientide rahulolu arsti vastuvõtule antud hinnangute põhjal, võttes
aluseks hinnangu „väga rahul“, siis protsentuaalselt hindasid patsiendid vastuvõtu käigus enda
rahulolu kõrgemalt:
1) arsti käitumisega 83%,
2) arsti professionaalsusega 82%,
3) õe käitumisega 79%,
4) arsti vastuvõtuga tervikuna 75%,
5) patsiendile pühendatud ajaga 75%,
6) raviteenusega 71%,
7) selgituste ja ravialase teabe saamisega 68%,
8) ooteaja pikkusega visiidi eel 49%.
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3. Rahulolu röntgeniteenusega
Röntgeniteenusega rahulolu hindajaid oli kõigist uuringus osalejatest 65% (sh keskmiselt 9%
neid, kes ei osanud teenusele hinnangut anda), kuna teenus ei ole alati vajalik ja rahulolu
hindasid vaid röntgenikabinetti külastanud patsiendid. 63 inimest ei märgistanud selles
küsimuste rühmas ühtegi ruutu. Täidetud ankeetide põhjal võib eeldada, et 16 patsienti
(9%), kes selles grupis küsitud neljale küsimusele olid märkinud valikvastuseks „ei oska
öelda“, röntgeniteenusega tegelikult kokku ei puutunud.

Radioloogiatehniku käitumine patsiendiga (n=184)
Väga rahul

103

Pigem rahul

45

Ei oska öelda

21

Pigem ei ole rahul
Üldse ei ole rahul

15
0

Üle poole vastanutest (56%) jäi väga rahule radioloogiatehniku käitumisega ja pigem jäi
rahule 24%, mis on täpselt sama võrreldes 2016. aastal saadud tulemusega, kuid 2016. a
võrreldes on tõusnud tehniku käitumisega pigem mitte rahulejäänud külastajate protsent
4%-lt 8%-le.

Vajalike juhiste ja selgituste saamine (n=181)
Väga rahul

101

Pigem rahul

46

Ei oska öelda

20

Pigem ei ole rahul

11

Üldse ei ole rahul

3

Röntgenikabinetis antud selgituste ja juhistega jäi 2017. a väga rahule 56%, pigem rahule
25%, pigem ei olnud rahul 6% ja üldse ei jäänud rahule 2%. 2016. a uuringus anti pisut parem
hinnang: väga rahulolevaid külastajaid 63% ja pigem rahulolevaid 20%, pigem mitte
rahulolevaid 3% ja üldse ei jäänud rahule 1%.

Ooteaja pikkus röntgenikabinetti pääsemise eel (n=185)
Väga rahul

99

Pigem rahul

61

Ei oska öelda

17

Pigem ei ole rahul
Üldse ei ole rahul

7
1

Ooteaja pikkusega röntgenikabeneti ukse taga jäi väga rahule 54% ja pigem rahule 33%
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vastanutest, ligi 4% pigem rahule ei jäänud. Aasta tagasi oli ooteajaga väga rahuolevaid 60%
ja pigem rahuolevaid 28%.

Rahulolu teenindusega röntgenikabinetis (n=185)
Väga rahul

112

Pigem rahul

43

Ei oska öelda

18

Pigem ei ole rahul
Üldse ei ole rahul

12
0

60% vastanutest on teenindusega röntgenikabinetis väga rahule jäänud, 23% oli pigem rahul,
kuid 6% pole pigem rahule jäänud. Aasta tagasi oli väga rahulolevaid sama palju, suurem
(27%) oli aga pigem rahuolevate hulk ning ei esinenud ühtegi pigem mitte rahulolevat
hinnangut.
Tänavu ühe patsiendi lisatud kommentaari põhjal, ei jäänud ta röntgeniteenusega rahule,
sest on radioloogiatehniku käest tõreleda saanud ning on tundnud end juhmina, ja seda
korduvalt. Arvab, et pigem on tegu (ühe radioloogiatehniku) kannatamatuse, tüdimuse ja
selge ebaviisakusega, kuigi kõik ülesvõtted on välja tulnud ja ametialaste oskustega on
samuti korras. Lisab veel, et kuna raviosakonnas on kõik väga sõbralikud, siis on ta sellisest
kontrastist end häirituna tundnud.
Kokkuvõttes on külastajate ja patsientide rahulolu röntgeniteenusega veidi langenud
võrreldes varasemaga. Veidi madalam paistab olevat rahulolu röntgeniteenusega ka
võrreldes patsientide antud hinnangutega teistes selle uuringu teemaplokkides.
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4. Rahulolu muude tingimustega
Palusime patsientide tagasisidet polikliiniku ruumide puhtuse ja olmetingimuste kohta ning
kabinettides kasutatavate seadmete ja aparaatide kohta niivõrd, kuivõrd patsient seda osa
enda ümber ravi käigus näeb või tajub. Pidasime vajalikuks teada saada, milline on
patsientide arvates neile olulise info kättesaadavus polikliinikus ning kuidas nad
polikliinikuga tervikuna rahule jäid.

Ruumide puhtus ja olmetingimused (n=242)
Väga rahul

209

Pigem rahul

31

Ei oska öelda

1

Pigem ei ole rahul

1

Üldse ei ole rahul

0

Meie olmetingimuste ja ruumide puhtusega on patsientide rahulolu tõusnud, väga rahule on jäänud
lausa 86% hinnangu andnud patsientidest. Aasta tagasi oli 80% väga rahulolevaid patsiente.

Kabinettides kasutatav tehnika ja aparatuur (n=239)
Väga rahul

191

Pigem rahul

36

Ei oska öelda

11

Pigem ei ole rahul

0

Üldse ei ole rahul

1

Jätkuvalt on patsiendid hinnanud kõrgeks oma rahulolu meie kabinettides kasutatava tehnika ja
aparatuuriga, nii käesoleval kui eelneval aastal jäi väga rahule 80% vastanutest.

Patsiendile vajaliku info kättesaadavus (n=235)
Väga rahul

152

Pigem rahul

69

Ei oska öelda

9

Pigem ei ole rahul
Üldse ei ole rahul

5
0

Vajaliku info kättesaadavuse kohta hinnangu andmisel patsiendid ülekaalukalt väga suurt rahulolu
võrreldes muuga ei ole näidanud (väga rahul - 65%, pigem rahul - 29%). Saadud tulemus sarnaneb
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2016. aasta rahulolu-uuringu tulemusega, kus 63% hindas info saamist väga heaks ja 16% pigem
heaks.
Neid, kes pigem ei jäänud rahule, oli 235st vastanust viis. Neist kahe poolt lisatud kommentaari
põhjal oli üks pahane, et pidi ootama kaua, kuni lõpuks selgus, et tema visiit on unustatud märkida
infosüsteemi, teine märkis, et arst võiks rääkida hammaste olukorrast ja väitis, et on ette tulnud
olukordi, kus arst on eksinud hamba parandamisel, kuid ei ole oma viga tunnistanud.

Rahulolu polikliinikuga tervikuna (n=240)
Väga rahul

169

Pigem rahul

64

Ei oska öelda
Pigem ei ole rahul
Üldse ei ole rahul

5
2
0

Polikliinikuga tervikuna ei jäänud rahule kaks patsienti, kellest ühe arvates on polikliinik pooltühi
(patsiente on vähe ja needki peavad aega ootama ukse taga), arstid/õed kõnnivad edasi tagasi ühest
ruumist teise, hinnad on tõusnud ja visiidile saamise aeg on 1 kuu.

Polikliinikuga tervikuna jäid 2017. aastal patsiendid ja külastajad pigem rahule (27%) ja väga rahule
(70%), mis võrreldes varasemate uuringutega on tõusnud (2016 - 67%; 2015 – 67%).
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Rahulolu muude Rahulolu röntgenitingimus-tega
teenusega

Rahulolu arsti vastuvõtuga

Rahulolu patsienditeenindusega

Tabel. 2017.a patsientide rahulolu kokkuvõte

Ooteaja pikkus klienditeeninduses

141

Klienditeenindaja viisakus suhtlemisel

182

Teenindus telefoni teel

111

Teenindus meili teel

82
51
51

64

Rahulolu teenindamisega tervikuna

158

Arsti käitumine patsiendiga

203

Arsti professionaalsus

198

Selgituste ja ravialase teabe saamine

163

Õe käitumine patsiendiga

192

Ooteaja pikkus visiidi eel

120

Patsiendile pühendatud aeg visiidil

182

Teie hinnang raviteenusele

173

Rahulolu arsti vastuvõtuga tervikuna

183

Radioloogiatehniku käitumine patsiendiga

103

Vajalike juhiste ja selgituste saamine

101

Ooteaja pikkus röntgenikabinetti pääsemise eel

18

112

Ruumide puhtus ja olmetingimused

209

Kabinettides kasutatav tehnika ja aparatuur

191

Patsiendile vajaliku info kättesaadavus

152

Rahulolu polikliinikuga tervikuna

169

0

Väga rahul

1
35 2

47

11

93

2

3
70

56

2

35

31 3

32

9

56

10

87

10

19

7
7

55

9

8
51

21

46

11

61

6

17

3
7

18

1

12
11

36
69

Pigem rahul

Ei oska öelda

Pigem ei ole rahul

11
9

64

100

2

51 4

31

50

1

15

20

43

3
10 1 1

44

45

4

7

40

99

Rahulolu teenindusega röntgenikabinetis

5 11

150

1

5
52

200

250

Üldse ei ole rahul
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Korduvkülastuse tõenäosus
Kui Teil tekib edaspidi vajadus hambaraviteenuste järele, kas
pöörduksite meie polikliinikusse? (n=244)

184

43
8

6
Kindlasti tulen

Pigem tulen

Ei oska öelda

3

Pigem ei tule Kindlasti ei tule

Tulevikus tekkiva hambaraviteenuse vajaduse korral pöörduks Tallinna Hambapolikliinikusse kindlasti
tagasi 75% patsientidest ja pigem tagasitulijaid oleks 18%. Kindlasti tagasi tulla soovivaid patsiente
2016. a oli 76% ja 2015. aastal 85%.
"Kindlasti tulen"
vastanute jaotus polikliiniku külastussageduse alusel
Vaid
probleemide
ilmnemisel
18%

Kolme või
enama aasta
tagant
8%

Esimest
korda
12%

Regulaarselt 1
kuni 2 aasta
tagant
29%

Sagedamini kui
korra aastas
33%

Soovitamise tõenäosus
Kas soovitaksite Tallinna
Hambapolikliinikut pereliikmele
või tuttavale? (n=243)

229

Kas soovitaksite pereliikmele või
tuttavale hambaarsti, keda
külastasite? (n=236)

223

14
Jah

Ei

13
Jah

Ei

Väga suur osa (94%) uuringus osalenud patsiente soovitaks ka teistele Tallinna Hambapolikliinikut ja
hambaarsti, keda ta ise külastas.
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Patsientide lisatud kommentaarid
(patsientide ettepanekud, arvamused, märkused ja tänuavaldused)
Oma kommentaari ja/või ettepaneku vabas vormis lisas 68 küsitluses osalenud patsienti.
Kommentaari lahtris avaldati kiitust ja tänati eelkõige meie hambaarste (nimeliselt), mõnel
korral nendega koos töötavaid õdesid, hinnati hambaraviteenusega rahuolu polikliinikule
tervikuna. Oli neidki, kes teeninduse või teenusega rahule ei jäänud. Rohkem kui ühel korral
mainiti kommentaaris rahulolematust ooteajaga enne visiiti ning hambaravi hindasid peeti
kõrgeks.
Ettepanekutes toodi välja kitsaskohad, mida võiks polikliinikus paremini korraldada. Näiteks
parem parkimiskorraldus polikliiniku juures, rohkem selgitusi patsientidele arstidelt ja
klienditeenindajatelt, vastuvõtuaegadest kinnipidamine ja raviteenuse hinnad võiks olla
madalamad. Et hambaravi on patsientidele tasuline teenus, siis hinnakujundus on teema,
mida patsiendid on tagasisides ära maininud ka eelnevatel aastatel tehtud küsitlustes.
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