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 Patsientide rahulolu eelmise uuringu viisime 
Rapla haiglas läbi 2011.aastal. Uuringut 
kordame iga 2 aasta järel. Vastamine on 
vabatahtlik ja anonüümne. (Vajadusel saab 
patsient küsida haiglatöötaja abi.)

 Uuringu 2013 aluseks on Eesti Haigekassa 
vahendatud küsitlusankeet, mis oli kasutusel 
Tartu Ülikooli Kliinikumis.



 Oktoobris 2013 lahkus haiglast 238 patsienti, 
neist 210 koju/hooldusasutusse, 19 patsienti 
suunati teise raviasutusse.

 Küsitlusankeete laekus tagasi 125 (54,6%). 
2011.a laekus 61 ankeeti (mis oli vaid 23% 
sel kuul haiglast lahkunute arvust).



 Tulemused on esitatud haigla kohta tervikuna, seega ei selgu eraldi 
tulemused ega hinnangud osakondade järgi.

 Rohelised tulbad on positiivsed vastused, punased negatiivsed, 
hallid vastamata. Sinised annavad ülevaate muudest arvulistest jt 
näitajatest.

 Mõnede küsimuste juures (tulpade kõrval) on valge tulp, mis näitab 
suhtelist muutust 2011.a. uuringuga.

 Kuna 2011.a uuringus oli vastajaid vähem, siis absoluutarve kõrvale 
märgitud pole, kuid on tehtud vastavad arvestused ja näeme tulpasid 
võrdluses „rohkem-vähem“.  

 Tulemuste tõlgendamisel peame kogu aeg meeles vastanute üldarvu 
(2013.aastal – 125).

 Küsimused 2011. ja 2013.a uuringus on mõnevõrra erinevad.
 Tulemuste analüüsi ja sellega seonduvat keelelist mõistetavust ja 

korrektsust on mõjutanud patsientide märgitud vastuste kvaliteet ja 
arusaadavus.





 Küsimused 1(Kas Te jäite haiglaraviga 
rahule?) ja 2 (Kas tulete taas meie haiglasse, 
kui Teil tekib vajadus haiglaravi järele?) on 
olulised, kuna näitavad patsientide poolset 
hinnangut haigla ravikvaliteedile.





















 Kas saite arstiga piisavalt suhelda?
 Kas jäite rahule Teie murede ja soovide 
mõistmisega õdede poolt?

 Kas jäite haiglatoiduga rahule?



Ankeedis oli esitatud 2 küsimust, millele sai 
vastata vabas vormis ja esitada oma arvamuse:

- Palun kirjutage, mis Teid haiglas 
oleku ajal häiris, mis oleks võinud olla 
teisiti?

- Millega Te jäite eriti rahule?

* tekst kirja pandud täpselt sellisena, nagu see oli 
ankeetidel - AL



• Üldiselt olen haigla teenindusega rahul küll. Ainult palun seda, et arst rohkem valgustaks ja 
räägiks rohkem kuidas tervise olukord on ja kuidas edasi tegutseda. (71)

• Põetajal väga palju tööd. Ei taha olla üksinda palatis (ei ole ka) (91)
• Õdedel oleks vaja rohkem otsustusõigust. Arstide kaasabi võiks olla tihedam. Haiglas võiks 

olla mõni meeshooldaja, kuna naistel on raske suuremaid haigeid tõsta! (72)
• Öösel (just nädalavahetusel) ei saanud korralikult magada. Seda ilmselt ööelu tõttu, mis 

ööklubi juures toimub. (23)
• Haigla toidud ei olnud maitsvad ning oleks võinud ka rohelist kõrval olla. Tilgutiga on raske 

liigelda – rattad ei liigu hästi ning ustest on raske sisse saada. (20)
• Nädalavahetuse ööd täiesti pöörased, magamata, seoses laamendamisega „Karmani“ 

parkimisplatsil. (31)
• Täiesti magamata nädalavahetuse ööd. Mis toimub Karmani platsil!!! (48)
• Natuke jahe oli, kuid mõnusad soojad tekid lahendasid probleemi  (27)
• Mind häiris Karmani platsilt kostev möll – autode sireenitamine, tugev muusika ja vali 

kiljumine. (69)
• Väga häiris möll nädalavahetusel „Madhousis“, olen täiesti magamata. (36)
• Häiris meeletult öörahu rikkumine, mis toimus platsil, mis kostis haiglasse ära. (33)
• Ühe päeva haiglas oleku kohta ei oska küll sellele vastata. (34)



 Rohkem võiks olla selgitustööd erinevate protseduuride läbiviimise ja vajalikkuse kohta. Jääb 
mõistmatuks läbivaatuse mitte läbiviimine enne haiglasse sissekirjutamist. Kui patsiendil on mure, 
et tohiks talle ILMA LÄBIVAATAMATA rääkida AINULT halvimast võimalikust variandist – see 
külvab ainult paanikat. (22)

 Kõrval voodis olnud patsiendi mobiil helises vara hommikul ja hilja õhtul, see häiris, sest mina 
magasin. (9)

 Sanitaride väsimus ja tusasus pingelise tööpäeva lõpul. Personal üle koormatud. (61)
 Mind häiris see, et ma ei saanud voodikohta, kus oleks häirenupp. Kuna olen selline haige. WC – 

andis soovida mehed, naised koos. (59)
 Kollektiiv on teil suurepärane, kuid häiris „Karmani“ autoparklas aega veetvate noorte driftimise 

oskuste näitamine. Noored mitu õhtut esinesid. Pühapäeval vastu esmaspäeva oli ka müra. Ei usu, 
et see „MadHousiga“ seotud? (29)

 Karmani parklas paarutamine (30)
 Ka dieettoitude menüü koostamisel tuleks kindlasti leida vaheldumisi. Mitte nii, et kolmandal päeval 

on täpselt sama toit mis 1.päeval. Valikuid tuleb teha, see on ju tänapäev võimalik!! (65)
 Polnud aega mõelda mis häiris. Olin oma haigusega „ametis“. Meelt lahutasid torujürid – 

kanalisatsiooni rike. (75)
 Häiris samas palatis olnud patsiendi oiged öösel ja varahommikul ning et ei saanud väga kaua 

magada. (14)
 Siiani pole midagi häirinud. (36)
 Ei ole häirinud miski. Olen rahul sellega mis on. (29)



 Toidud võixid olla erinevad – isu täitsa kadus.(51)
 Suitsetamine on täiesti lubatud. (25)
 Meeste WC-s võiks olla väljaehitatud pissuaar. (81)
 Olen selle haigla patsient olnud üle 25 aasta. Olen temaga nii harjunud, et ei olegi eriti 

midagi, mis võiks olla teisiti. Andku Jumal talle jätkamist! (67)
 Diagnostika apparatid võiks olla rohkem ja modertsemad.(75)
 Oleks soovinud erapalatit ja paremat süüa. (20)
 Kuna personal vahetus koguaeg siis ei saanud üldse aru kes mida teeb. Õed ja 

põetajad võiksid ennast tutvustada. Saamaks aru kes sind abistavad, haiglas 
veedetud ajal. (29)

 Suitsuhais. (35)
 Ausalt öelda ei oska midagi muuta. Kõik oli korras. (29)
 Igavus. (64)
 Enne oppi oleksin soovinud rohkem selgitust oppi kohta ja mida ma peale oppi tohin 

teha. Kas ise minna WC-sse jne. Polnud siis kellegi käest seda küsida. (55)



• Olen väga rahul õdede tööga, nende lahkuse ja abivalmidusega. Samuti olen 
rahul arstide tööga, et andsid tervise jälle tagasi, et saan jälle oma elu elada 
edasi. Jumal teid õnnistagu töös ja isiklikus elus.(71)

• Puhtusega.
• Teenindamine ja suhtumine haigetesse.(72)
• Olen rahul. Kõik oli hea.(88)
• Kõigega peale toidu menü.(79)
• Peaaegu kõigega.(49)
• Jäin väga rahule sellega, et arstid tundsid mure enesetunde pärast. (Mitu korda 

päevas küsiti, kuidas enesetunne on). Personal on väga sõbralik ja mõistev.(23)
• Arstide ning õdede suhtumisega. Peaaegu kõik olid väga toredad ning uurisid tihti 

patsiendi tervise kohta.(20)
• Personali hoolitsusega.(48)
• Sõbralikkusega.(47)
• Kõik oli väga hea!(27)



• Kõigega.(36)
• Õdede hoolitsusega ja sellega et siin on hästi kodune tunne.(16)
• Kõigega mis mind siin puudutas.(36)
• Söögiga.(45)
• Eriti rahule jäin ruumide puhtuse ja korrashoiuga. Veel jäin väga rahule viisaka 

suhtumisega.(69)
• Kõigega, eriti jäin rahule sellel päeval tööl olnud toredate inimestega gün.osakonnas.

(25)
• Jäin väga rahule arsti, õdede ja kogu haiglapersonali kiire ja hoolitseva tegutsemise ja 

suhtumisega.(42)
• Positiivsed elamused. Kõik on rahulikud, abiandvad.(53)
• Kõik oli nii nagu vaja, rahulikud õed, arst selgitas küsimused lahti. Aitäh!(43)
• Vaikus, rahu.(56)
• Kõik oli väga meeldiv.(51)
• Kõik oli väga meeldiv.(48)
• Väga toredad arstid ja õed.(34)



• Õdede hoolitsusega – küsisid, aitasid alati kui vajasin, sõbralikud ja hoolivad. Väga 
personaalne hoolekanne. Tuldi vastu kui külaline saabus alles õhtul hilja.(22)

• Teenindus ja abi oli maksimaalne.(45)
• Kui öösel hakkasin köhima, siis õde tuli kohe vaatama, kas kõik korras.(9)
• Arstide, õdede ja köögipersonali tööga.(61)
• Ma jäin rahule vanemõe tööga, sidujana. Kirurgid olid toredad ja lahked mu vastu. 

Palatites oli puhtus, võimalus oli telekat vaadata. Põetajat olid tasemel, abita ei 
jäänud.(59)

• Kõigega.(57)
• Väga sõbralikud teenindajad, hellad ja hoolsad. Rõõmsameelsed, abivalmis, 

vastutulelikud. Põetajate kohta ja õdede kohta see jutt. Köögis toimetab ka armas 
inimene ja koristajad on ka väga tublid. Väga mugav voodi, mõnus õhkkond haiglas. 
Aitäh!!!(29)

• Teenindusega. Minu jaoks on väga oluline, et arst tunneb minu tervise ja enesetunde 
kohta piisavalt huvi ja selgitas minu haiguse kulgu. Teadmatuses on äärmiselt 
hirmutav ja raske haiglas viibida.(30)

• Osakonna personali rõõmsameelsus, samas konkreetsus oma töös.(65)



• Väga jäin rahule vanema õe pühendunud hoolitsuse eest minu roospõletikule jalal. Söögid olid 
maitsvad, aga üksluised.(75)

• Et kõik käitusid viisakalt, olid sõbralikud ja mõistvad.(13)
• Eriti jäin rahule võimalusega puhata ükskõik millal.(14)
• Konsultatsiooniga ja personaliga.(24)
• Olen rahul kõigega.(77)
• Fantastiline personal.(39)
• Kõik normaalne. Personaliga. (tõlge venekeelsest ankeedist – AL)
• Võimalust käija väljas jalutamas.(36)
• Jäin rahule haigla personaliga ja ravi tulemusega.(29)
• Arsti ja personali suhtumisega patsientidesse.(25)
• Jah väga, väga arstiga vestelda.(59)
• Üldiselt kõigega, isegi külalisi käis.(51)
• Abivalmidus õdede poolt.(25)
• Haigla ravile jäin rahule.(51)
• Siin on väga hea olla.(70)
• Et mind väga hooldati, raviti, selgitati kuidas kodus oma pead ennast ravida ja toitlemine oli väga 

OK (39)



• Rahul kõigega – viis plus.(69)
• Täielikult rahul teenindamisega.(83)
• Üldine suhtlus medpersonaliga.(81)
• Rapla haigla on nii kodune ja armas. Siia on hea tulla ja hea olla. Saab kiiresti abi ja haigusele 

leevendust.(67)
• Normaalne õhkkond,tublid töötajad, hea ravi, hea toit.(67)
• Söök, arstid ja õed väga sõbralikud.(81)
• Raviga.(66)
• Kokad ja õed on väga tublid.(75)
• Õdede ja arstide sõbralikkusega.(20)
• Dr.Mägi on väga lahke ja vastutulelik, oskab suhelda patsientidega. Siseosakonna õed on ka 

väga meeldivad inimesed. Edu teile kõigile.(42)
• Doktor Kais Väljaotsa isiksus ja professionaalsus.(60)
• Kõik oli suurepärane.(33)
• Et palatis käidi suhtelist tihti, kui mingi mure oli siis sai pöörduda.(29)
• Jäin raviga rahule ja eriti tänan dr. M.Pärnat ja kogu haigla personali. Haigla personal on väga 

sõbralik ja vastutulelik. Aitäh!(63)
• Jäin kõigega rahule.(32)



• Kõigega rahul.(78)
• Üllatusmoment, et kõik oli väga hea!!!(53) (patsient Harjumaalt – AL)
• Aitäh dr Pärnale.(35)
• Kõige rohkem meeldis mulle õdede asjalikkus.(29)
• Kodukord.(64)
• Personali hoolivusega.(36)
• Jäin eriti rahule sellega, kui ultrahelis diagnoositi sapipõiekivid ja siis need ka kohe 

eemaldati. Ei pidanud mitu kuud ootama. Eriti rahule jäin haiglatöötajate 
sõbralikkusega.(55)

• Jäin kõigega rahule.(57) (tõlge venekeelsest ankeedist –AL)
• Kõik on korras. Õdede viisakusega minu isiku vastu ja imetlusväärse hoolitsuse eest 

minu tervise pärast. Tänan hoolitsuse eest. (63) (tõlge venekeelsest ankeedist – AL)
• Kõik oli väga hästi. Personaliga, hoolitsusega, tähelepanuga, puhtusega. (78) (tõlge 

venekeelsest ankeedist, patsient oli Maardust – AL)
• Eriti rahul raviarsti tähelepanuga, hoolitsusega, viisakuse ja professionaalsusega.(75) 

(tõlge venekeelsest ankeedist – AL)
• Viisakusega, suhtlemisega, tähelepanuga, minu haigusseisundi põhjendamisega. (47) 

(tõlge venekeelsest ankeedist – AL)
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