
AMBULATOORSETE PATSIENTIDE RAHULOLU-UURING 2018 

 

Ambulatoorsete patsientide rahulolu uuring -  nii nagu ka statsionaarsete patsientide osas - toimub iga 2 

aasta järel.  02.aprillist kuni 02.maini küsisime arvamusi/hinnanguid eriarstiabi polikliinikus vastuvõttudel 

käinud patsientidelt. 

   

Vastustega ankeete laekus 427, millest uuringuks saime sisestada 349 (82%). Tulemus oli piisav valim 

kvantitatiivseks analüüsiks ning järelduste tegemiseks. 2016.aastal laekus 382 ankeedist sisestamiseks 278. 

 

Vastajate keskmine vanus 2018.aastal oli 47,7 aastat (2016.a.– 47 aastat). 2018.a  vastajatest 74,3% olid 

naised ja 25,7 % mehed. Üldine rahulolu oli ligi 100%,  kusjuures 70% jäid väga rahule ja üle 25% oli neid, 

kes jäid üldiselt rahule. 2016.a tulemused olid ligilähedaselt samad, kusjuures neid, kes jäid väga rahule, oli 

ligi 80 % (samas oli erinevus  ka vastajate üldarvus).  

 

Üle 99% vastanutest tuleks terviseprobleemide ilmnemisel tagasi Rapla haiglasse ambulatoorsele 

vastuvõtule („jah. üldiselt küll“; „pigem tulen“). Mõlemal küsitluse aastal on olnud ka rahulolematuid 

patsiente.  

 

Juuresolevatest diagrammidest nähtuvad rahulolu määrad erinevate küsimuste puhul. Kui üldjuhul olid 

hinnangud positiivsed, siis jätkuvalt on mõnede patsientide arvates probleemiks „aeg“, „suhtumine“ ja 

„selgituste andmine“.  Patsiendid soovisid, et nii arstil kui õel oleks nende jaoks rohkem aega, millega  

omakorda oli seotud selgituste andmise piisavus, mis kokkuvõttes väljendus patsiendi jaoks „suhtumises“ 

ehk millise tundega patsient vastuvõtult lahkus.  

 

Võrreldes 2016.a uuringuga on positiivsem hinnang registratuuri tööle.  Samuti oleme  - vähemalt selle 

küsitluse järgi – parandanud võimalusi vastuvõttude privaatsemaks korraldamiseks. 

 

Võrreldes 2016.a küsitlusega on lisandunud küsimus, kuivõrd meie juures vastuvõtul käinud patsiendid 

soovitavad teistel pöörduda Rapla haiglasse ambulatoorsele vastuvõtule, siis  kokkuvõttes on positiivne 

tulemus -  üle 95%.  

Ambulatoorne statistika 2018
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Ambulatoorne statistika 2016
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Nii nagu 2016.aastal, oleme ka 2018.aastal eraldi toonud välja hinnangud erakorralise meditsiini osakonna 

(EMO)  tööle. EMO töö kohta arvamust avaldanutest olid  48% naised ja 52% mehed . Praktiliselt kõik 

vastanutest tuleksid erakorralise tervisprobleemi korral tagasi Rapla haigla EMOsse. Üldine rahulolu – st 

positiivsed vastused , on 100%. EMO töö  - hinnangute osas – ei erine oluliselt  ambulatoorse rahulolu 

üldisest tulemusest/hinnangust.  

 

Kahtlemata ei näita ega tähenda see rahulolematuse puudumist, antud juhul on aluseks võetud küsitlusest 

saadud andmed. Seega säilitame enesekriitilisuse ning arvestame igapäevatöös laekunud konstruktiivseid 

ettepanekuid ja märkusi.   

Erakorraline meditsiin 2018
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Erakorraline meditsiin 2016
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Küsitlusankeedis oli võimalus ka sõnaliseks arvamuseks – kommentaariks. Uuringu kvalitatiivse osa oleme 

allpool esitanud muutmata kujul. 
 

 

 Kommentaar  

1. Nahaarst ei vaadanud näonahka rohkem kui hetkeks, mil pööras näo ekraanilt. Ei märganud pigmentatsiooni, 

  arme ega üldist seisundit, kuna ei uurinud lähemalt näonahka. 

2. Vastuvõtu aeg võinuks olla pikem, et rohkem suhtlemist. 

3. Remonttööd ukse taga koridoris häirisid. 

4. Ei häirinud midagi. 

5. Pretensioone ei ole. 

6. Olin kõigega rahul, mida tehti. Aitäh abi eest. Jõudu Teile kõigile. 

7. Kokkuvõtvalt väga hea. 

8. Just sellist Eestit ma tahtsingi. 

9. Ei häirinud midagi. 

10. Kõik oli väga hea! 

11. Vastuvõtuaeg nihkus edasi 

12. Vastuvõtul oli vähe aega, kõik käis väga kiirelt! 

13. Kõik oli väga hästi! 

14. Ei ole hullu midagi. Mulle Rapla EMO meeldib. Kui vaja, tulen jälle. 

15. Uksest sisenedes ei vaevutud pilkugi tõstma. Õde kidakeelne. 

16. Häirivaid asju ei olnud. 

17. Midagi polnud halvasti 

18. Mind ei häirinud midagi 

19. Mitte midagi ei häirinud, info liigub siin ok! 

20. ei häirinud midagi 

21. Kõik oli hästi 

22. vastuvõtul mitte. trepi käetugi on väga lai, et invaliid seda kasutada ei saa 

23. Kõik oli väga tore, meeldiv ja proffesionaalne. Jätkake samas vaimus :) Aitäh! 

24. ei häirinud miskit 

25. ei häirinud midagi 

26. Nahahaiguste puhul on vaja esmaabi. 2 kuud oodata pole võimalik. Perearst ei suuda abistada. 

27. kõik oli hea 

28. kõik oli korras 



29. olen kõigega väga rahul. Aitähh!!!! 

30. Mitte midagi ei häirinud! 

31. olen rahul. olen siit saanud alati abi 

32. midagi ei häirinud 

33. häirivad tegurid puudusid 

34. Üle pika aja leidsin arsti , kes mind aidata suudab ja oskab! Seega pole põhjust kaeblemiseks 

35. suhtumine väga sõbralik ja toetav 

36. kaua peab ootama 

37. perearsti juurde ei pääsenud, sain kiiresti abi Rapla EMO-st 

38. med.personali töö eeskujulik 

39. kõik oli väga meeldiv 

40. kiidan dr.Kiisküla 

41. Kõik oli hästi vastuvõtt südamlik ja hea suhtumine 

42. kõik oli hästi 

43. Häireid ei olnud 

44. Kõik oli ok 

45. Kõik sujus hästi 

46. Kõik oli hästi 

47. remonditööd ja puurimine 

48. täna oli kõik okei 

49. kõik oli suurepäraselt(väga hea) 

50. kui tekib aega klientide vahel, võiks kutsuda kabinetti ka varem 

51. vastuvõtt oli korralik 

52. kõik oli super. KIIDAN ARSTI:AREFJEVA 

53. kõik oli hea 

54. RAPLA HAIGLA JA AMBULATOORIUMI TÖÖ ON KÕRGEL TASEMEL, AINULT- JÄRJEKORRAD ON LIIGA PIKAD 

55. vastuvõtus on organiseeritud vaba aeg- ajakirjad ja mänguasjad. Võibolla tooksin veevõtukoha nähtavale-kriisis  

  inimesed vajavad juua. 

56. Ei häirinud midagi 

57. Ei häirinud midagi, jäin rahule 

58. Ei häirinud midagi ja dr.Kalev oli väga meeldiv 

59. Kõik oli meeldiv 

60. Ei olnud midagi 

61. Häiris pikk ooteaeg 

62. Kui erialaarste on nii palju nagu Raplas nina- kõrva- kurguarstidega, ei saagi tekkida usalduslikku suhtlus 

63. Mind ei häirinud midagi 

64. Raha paneb kõik paika. Jällegi haigekassa teatud asju ei rahasta, kui varem tehti protseduur kohe kohapeal,  

  siis nüüd otsi abi mujalt oma raha eest. JAMA!!! 

65. Ravimitest polnud vajadust rääkida 

66. Super tore arst oli dr.Jussi, soovitan kõigile kes kõrvaarsti vajavad 

67. Kõik oli väga hästi 

68. Midagi ei häirinud 

69. Kõik oli hea 

70. Vastuvõtu algus hilines 40 min 

71. Ei häirinud miski 

72. Soovitati sama ravimeetodit, mida juba proovinud ja läbi teinud aga ei toiminud ja midagi uut ei soovitatud 

73. kõik oli suurepärane 

74. registratuuris haugutakse nagu koertega ja inimsõbralikkus 0 

75. kõik on hästi peale toimuva remondi, mis häiris oma müra ja tolmuga 

76. ooteaeg 

77. Kõik oli ok 

 

 

 

Raplamaa haigla tänab kõik patsiente, kellel oli aega küsitlusankeedile vastata ning oma 

arvamust avaldada!  


