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Ocena satysfakcji pacjentów szpitala, ze świadczonych usług 
medycznych za rok 2014  

 

Badania ankietowe miały ustalić poziom satysfakcji pacjentów naszego szpitala, z 

usług medycznych i opiekuńczych oraz lokalowych. 

Materiał i metoda. Ankiety były anonimowe, rozdane na wszystkich oddziałach 

szpitala oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Za małoletnich pacjentów oraz 

pozbawionych możliwości samodzielnego wypełnienia, robili to rodzice lub opiekunowie. 

Pacjentom rozdano 160 ankiet. Z tego, udział w badaniu wzięło 114 pacjentów, co stanowi 

ok. 71%.  W okresie ankietowania od 6 do 31 stycznia, było 670,hospitalizacji, 522 wypisów 

oraz 555 przyjęć. Zatem badaniom poddano 17 % wszystkich hospitalizowanych w tym 

okresie oraz 22% wypisanych ze szpitala. Próbie losowej poddano  mniej więcej co 5 osobę 

wypisywaną do domu (badania ankietowe robione były w dniu wypisu). 

Kwestionariusz składał się z metryczki i 14 części dotyczących: metryczki pacjenta, 

przyjęcia do szpitala, przekazania na oddział, pobytu w oddziale szpitalnym, diety i 

posiłków, opieki lekarskiej, opieki pielęgniarskiej/położniczej, salowych, badań 

diagnostycznych, samopoczucia pacjenta podczas pobytu w oddziale, innych świadczeń 

(posługa duszpasterska, prawa pacjenta, zaufanie do metod leczenia), ogólnej oceny 

szpitala, promocji zdrowia. W ostatnim punkcie kwestionariusza, pacjent mógł wpisać swoje 

uwagi dotyczące problemów, które nie znalazły odzwierciedlenia w powyższych częściach 

ankiety. Pacjenci oceniali usługi w skali od 0 do 5. Przy czym 0 oznaczało ocenę najniższą, a 

5 najwyższą. 

Wyniki i wnioski. W miarę upływu czasu, oczekiwania pacjentów rosną z roku na 

rok. Wiąże się to zapewne z ich coraz większą świadomością dotyczącą jakości usług i ich 

bezpieczeństwa. W naszym szpitalu rośnie też z każdym rokiem poziom satysfakcji 

pacjentów. Badania pokazały, że  w stosunku do roku biegłego poziom zadowolenia 

pacjentów znacznie wzrósł i tak w 2013 bardzo zadowolonych z usług szpitala było ok. 50% 

badanych, gdy w roku 2014 było to już – ok. 70 %.  

Z analizy ankiet wynika, ze odsetek pacjentów świadomych przynależności szpitala do 

HPH Sieć Szpitali Promujących Zdrowie) kształtuje się na poziomie 79%. Odsetek pacjentów u 

których prowadzono edukację zdrowotną w zakresie podejmowania indywidualnych działań na 

rzecz swojego zdrowia to 86%. Większość badanych pacjentów była także zadowolona z 
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edukacji zdrowotnej. W większości, jakość posiłków w skali ocen od 0 do 5, kształtuje się na 

poziomie 4 i 5 punktów.   

W pytaniu końcowym (wolne wnioski i uwagi), najczęściej podnoszoną kwestią była 

jakość wyposażenia sal chorych, zbyt mała ilość sanitariatów, brak ich rozdzielności od 

pryszniców. Pacjentki oddziału położniczego jednostkowo postulowały, aby nawet odpłatnie 

stworzyć możliwość otrzymywania specjalnych posiłków dla matek karmiących piersią (wyżej 

energetycznych o zwiększonej zawartości witamin, lekkostrawnych).  Również pacjentki tego 

oddziału podnosiły niedostateczną ilość szafek na odzież, jak też zbyt niskie temperatury na 

salach w okresie zimowym. Należy przyznać, ze w większości oddziałów powtarzały się uwagi co 

do zwiększenia ilości łazienek dla pacjentów.  

Zdecydowanie mniej jest uwag do jakości pracy personelu pielęgniarskiego i lekarskiego. 

Pacjenci w większości, oceniają ich pracę w skali ocen 0 -5, w zakresie 4 do 5 punktów. Bardzo 

wysoko oceniana jest praca salowych. Rośnie ogólne zadowolenie podczas całego pobytu w 

szpitalu, jak również więcej jest pozytywnych w stosunku do roku ubiegłego opinii, co do czasu 

oczekiwania do przyjęcia w oddział i pobytu w Izbie Przyjęć.  Są także zadowoleni z diagnostyki 

jaką oferuje szpital dzięki coraz lepszym i nowoczesnym urządzeniom, które są  pozyskiwane  i 

kupowane dla podniesienia jakości i bezpieczeństwa wykonywanych badań.  Pacjenci niemal  w 

100% są bardzo zadowoleni z tzw. usług innych, tj dostępności do telefonu, godzin odwiedzin, 

możliwości udziału rodziny w zabiegach pielęgnacyjnych i opiekuńczych  czy też posługi 

duszpasterskiej. W oddziale rehabilitacji powtarza się ocena zbyt długiego okresu oczekiwania 

na rehabilitację leczniczą od momentu otrzymania skierowania, niedostatecznej pojemności 

szafek na ubrania  oraz postulat istnienia łazienek przy każdej sali chorych.  Na oddziale chirurgii 

w miejscu uwag indywidualnych pacjentów, wpisywane są najczęściej podziękowania dla 

personelu oddziału za opiekę i leczenie. Ogólna ocena szpitala jest dobra, podobnie jest z oceną 

jakości świadczonych przez szpital usług. Generalnie, nasi podopieczni są zadowoleni z pracy 

całego personelu. Uwagi jak co roku dotyczą polepszenia infrastruktury i wyposażenia sal 

chorych.  

Reasumując należy wspomnieć, że w roku bieżącym 2015, szpital podjął intensywne 

prace modernizacyjne i budowlane, mające podnieść bezpieczeństwo i jakość usług. Jest to 

dopiero początek ogromnych zmian, które rozpisują się na najbliższe lata i mają zaowocować 

podniesieniem zwłaszcza tych standardów, które pacjentów najbardziej dotyczą oraz interesują. 
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