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ÜLEVAADE UURIMUSE TEOSTAMISEST 

 

Küsitluse eesmärk 

Küsitluse eesmärgiks on selgitada patsientide rahulolu SA Läänemaa Haigla poolt pakutavate 

tervishoiuteenustega. Küsitluse abil sooviti saada ülevaade patsientide hinnangutest 

statsionaarsele raviteenusele, sealhulgas haiglasse saabumisele, haiglas saadud abile, haigla 

personalilt saadud teabele, olmetingimustele, ning haiglast väljakirjutamisele. Küsitluse 

tulemusi kasutatakse SA Läänemaa Haigla arengukava koostamisel ja teiste juhtimisotsuste 

langetamisel. 

 

Küsitluse korraldaja 

Küsitluse läbiviimise organiseerisid SA Läänemaa Haigla ja TLÜ Haapsalu Kolledži 

tervisejuhi eriala tudengid. Küsitlus andmeanalüüsi viis läbi ning kokkuvõtte kirjutas Ingrid 

Kesler (TLÜ Haapsalu Kolledži III kursuse tudeng). Kokkuvõtte struktuur põhineb analoog 

ankeetküsitluse analüüsi baasil mis viidi läbi SA Pärnu Haigla patsientide hulgas. 

 

Küsitluse läbiviimise aeg 

Ankeetküsitlus viidi läbi septembrist kuni novembrini 2010 aastal. 

 

Valim 

Kõikne, vastamise võimalus oli kõikidel statsionaarsete osakondade patsientidel, kellele 

ankeete jagasid vastuvõtu- ja statsionaarsete osakondade õed. 
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Küsitluse metoodika 

Kokku jagati välja 71 ankeeti, täidetuna tagastasid ankeedi 59 patsienti. Haigla keskmine 

tagastamisprotsent välja jagatud ankeetidest oli 83,09. 

 

I osakonnast laekus 27 ankeeti, II osakonnast 10 ankeeti ja 22 ankeedil oli osakond jäänud 

märkimata (vt Tabel 1). 

 

Osakond Vastanute 

arv 

Osatähtsus 

kõikidest 

vastajatest 

I osakond 

II osakond 

osakond märkimata 

Kokku 

27 

10 

22 

59 

45,8% 

16,9% 

31,0% 

100% 

Tabel 1. Vastajate jaotumine osakondade lõikes. 

 

Andmete analüüsiks olid kõlbulikud kõik tagastatud ankeedid. Küsitluse andmestiku 

analüüsiks on kasutatud statistilise analüüsi paketti SPSS 18.0 ja MS Excelit. Tunnuste 

võrdlemisel  ja jaotamisel kasutati sagedustabelit. Kahe tunnuse ühisjaotusi on kirjeldatud 

risttabelitega. Seosetugevust erinevate näitajate vahel on vaadeldud Spearman`i 

korrelatsioonikordajaga. Küsitluse kokkuvõte on esitatud jooniste, tabelite ja tekstina. 
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VASTAJATE ÜLDANDMED 

 

Vastanutest olid 53% naised ja 25% mehed, 4% vastanutest jättis oma soo märkimata. 

Vastajate keskmine vanus oli 53,84, noorima vastaja vanuseks oli märgitud 18 aastat ja 2 

vanimat vastajat olid 83 aastased. Tabelis 2 on kokkuvõtvalt ära toodud tulemused vastajate 

üldandmete küsimustebloki kohaselt. 

Sugu Vanus Elukoht 

53% naine 

25% mees 

4,2% vastamata 

 

 

4,2% 0 – 24 

11,2% 25 – 39 

22,4% 40 – 65 

30,8% 60 – 83 

4,2% vanus märkimata 

29,6% Haapsalu 

12,7% Taebla 

5,6% Kullamaa 

5,6% Risti 

4,2% Ridala 

2,8% Hanila 

2,8% Martna 

2,8% Oru 

1,4% Emmaste 

1,4% Käina 

1,4% Lihula 

1,4% Läänemaa 

1,4% Märjamaa 
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1,4% Nõva 

1,4% Pürksi 

1,4% Valjala 

1,4% teadmata 

21% elukoht märkimata 

Tabel 2. Vastajate üldandmed. 

 

1/3 vastanutest ehk 29,6%  (28 inimest) olid Haapsalu linna elanikud. 12,7% patsiente oli 

Taeblast, Läänemaa märkis oma kodukohaks 1 inimene. Esindatud oli veel Kullamaa 5,6%, 

Risti 5,6%, Ridala 4,2%, Oru 2,8% ja 1,4% osalusega Emmaste, Käina, Lihula, Märjamaa, 

Nõva, Pürksi, Valjala. 90,6% ankeetidest olid eestikeelsed. 

 

 

 

PATSIENTIDE RAHULOLU SA LÄÄNEMAA HAIGLA POOLT PAKUTAVATE 

TEENUSTEGA. 

 

Patsientide rahulolu mõõdeti 4-pallisel hinnanguskaalal (4-väga rahul; 3-pigem rahul; 2-

pigem ei ole rahul; 1-üldse mitte rahul), keskmine näitaja antud skaalal on 2.50. Mida kõrgem 

on analüüsil saadud näitaja, seda suurem on rahulolu. Ülevaatlikkuse eesmärgil on andmete 

analüüsimiseks jagatud kõik patsientide poolt hinnatud raviteenuse erinevad aspektid 

järgmisteks teemablokkideks: 

1. Saabumine haiglasse: kuidas suhtuti patsienti haiglasse vastuvõtul, asjaajamise 

selgus ja kiirus, võimalus pääseda haiglaravile, varustuse ja aparatuuri kaasaegsus, 

enne haiglaravi alustamist antud selgitused ja juhised. 

2. Rahulolu informatsiooni ja teabega: kas anti teavet haiguse ja sellega seotud ohtude 

kohta; -ravimite ja nende kõrvaltoime kohta; -erinevate raviviiside ja võimaluste kohta 
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patsiendi haiguse korral; -protseduuride ja uuringute kohta, kuidas jäi patsient rahule 

teabega toimetuleku kohta kodusel ravil. 

3. Raviga seotud aspektid: abi põhjendatus ja arusaadavus, patsiendi vaevuste 

leevendamine, arstide usaldusväärsus ja oskused, õdede usaldusväärsus ja oskused, 

õdede kättesaadavus vajaduse korral. 

4. Rahulolu teenindusega: hooldajate kättesaadavus vajaduse korral, palatisse abi 

kutsumise võimalus, patsiendi haigusesse ja eraellu puutuva informatsiooni saladuses 

hoidmine, võimalus olla eraldatud või omaette palatis, suhtumine patsienti. 

5. Rahulolu suhtumisega patsienti: arstide viisakus, õdede viisakus, hooldajate 

viisakus, patsiendile pühendatud aja piisavus, patsiendi soovide ja murede mõistmine 

arstide poolt-õdede poolt. 

6. Rahulolu olmetingimustega: haiglatoiduga, ruumide puhtusega, WC ja pesuruumide 

puhtusega. 

 

Meeste ja naiste arvamustes statistiliselt olulisi erinevusi ei esinenud, samuti ankeedi keele 

lõikes hinnangud oluliselt ei erinenud. Üldine rahulolu ja valmisolek tulla uuesti ravile SA 

Läänemaa Haiglasse olid positiivselt korreleeruvad – mida kõrgem oli vastaja üldine rahulolu, 

seda tõenäolisemalt tuleb patsient uuesti ravile SA Läänemaa Haiglasse. Statistiliselt oluline 

seos üldise rahulolu ja aspektide vahel olid – asjaajamise selguse ja kiirusega haiglasse 

vastuvõtul, patsiendi murede mõistmisega õdede poolt, õdede kättesaadavusega vajadusel ja 

arstide usaldusväärsuse ja oskustega. Korrelatsioon oli positiivne, st mida kõrgemalt hinnati 

kirjeldatud aspekte, seda suurem oli rahulolu raviteenusega. Märkimisväärne seos selgus 

uuringutes ka üldise rahulolu ja vanusega.  Mida eakam patsient, seda suurem on tema 

rahulolu, eriti puudutab see raviaspekti. 

 

Vastajatel paluti kirjutada, mis haiglas oleku ajal häiris, mis oleks võinud olla teisiti ning 

millega jäädi eriti rahule.  Kokku oli kommentaare – 10-l ankeedil. 1-l korral nimetati, et 

kõigega rahul/kõik OK, kõik hästi/miski ei häirinud, kokkuvõtvalt kõigi ankeetide kohta  (vt 

Tabel 3). Eriti rahule jäädi personaliga 6-l korral, suhtumisega 4-l ja raviga 2-l korral. 
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Kõige enam häirisid olmet puudutavad aspektid (3-l korral),  ebaviisakat ja hoolimaut 

suhtumist mainiti 1 vastaja poolt ja ettepanekuid esitati 2-l korral. 

 

 

 Eriti rahul 

(inimest) 

Punktid Häiris, või oleks  

võinud olla teisiti 

(inimest) 

Kõigega rahul/kõik OK/ei häirinud 

 

6 

Haigla töötajate suhtumine patsienti 

haiglasse vastuvõtul 

Õdede viisakus 

Arstide viisakus 

Hooldajate viisakus 

Ruumide puhtus 

Asjaajamise selgus ja kiirus 

haiglasse vastuvõtul 

Üldine suhtumine 

Arstide usaldusväärsus ja oskused 

Võimalus pääseda haiglaravile 

Õdede usaldusväärsus ja oskused 

 

 

50 

50 

51 

49 

43 

 

43 

44 

42 

39 

42 

 

224 

221 

219 

215 

214 

 

213 

208 

208 

207 

204 

 

 

0 

1 

0 

1 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

Ettepanekud 2 

 

Tabel 3. Erilist rahulolu pälvinud aspektid 
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Üldine rahulolu raviteenusega 

Üldiselt võib öelda, et patsiendid on rahul SA Läänemaa Haigla poolt pakutavaga – suurem 

enamus üldise rahulolu küsimusele vastanutest (70%) olid väga rahul raviteenusega, 12% 

pigem rahul. Vastajatest 1 inimene ei olnud üldse rahul ja vastuse varianti „pigem ei ole 

rahul” ei märgitud ühelgi korral (vt. Joonis 1). 

 

Joonis 1. Patsientide rahulolu SA Läänemaa Haigla poolt pakutava raviteenusega 
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Keskmine hinnang 3,6 (vt. Joonis 2). 

 

Joonis 2. Vastajate lojaalsuse hinnang. 

 

 

Valmisolekut kindlasti tulla uuesti ravile SA Läänemaa Haiglasse näitas üles 64% vastajatest. 

Vajadusel pigem tuleb ravile SA Läänemaa Haiglasse 22%. SA Läänemaa Haiglasse kindlasti 

ei tule 2% vastajatest (see on 1 vastaja). Valikut “pigem ei tule” ei märgitud. 
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Haiglasse saabumine. 

Haiglasse saabumise blokis küsiti patsientidelt hinanguid ja infot järgmiste aspektide kohta- 

kas haiglasse tulek oli planeeritud või erakorraline ja kui kaua patsient ootas haiglaravile 

pääsemist. 

 

72,88% vastanutest (43 inimest) märkis, et haiglasse tulek oli planeeritud, 15,25% (9 inimest), 

et haglaravile saabuti erakorraliselt. Antud küsimusele ei vastanud 7 inimest ehk 11,86%. 

 

Keskmine ooteaja pikkus oli planeeritud haiglaravi korral 4 päeva, 6 tundi, minimaalne 

nimetatud ooteaeg oli 1 tund (v.a kiirabiga haiglasse toodud patsiendid), maksimaalne 

nimetatud ooteaeg oli 4 nädalat, mille oli märkinud I osakonna patsient. 

 

Haiglasse saabumise blokis küsiti patsientidelt hinnanguid kahele rahuloleku aspektile: kui 

rahule jäi patsient temasse suhtumisega haiglasse vastuvõtul; -asjaajamise ja kiirusega 

haiglasse vastuvõtul; -võimalusega pääseda haiglaravile; kui rahule jäi patsient varustuse ja 

aparatuuri kaasaegsusega ja enne haiglaravi antud selgituste ja juhistega.  

 

 

 

Joonis 3. Rahulolu haiglatöötajate suhtumisega patsienti haiglasse vastuvõtul. 
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Haiglatöötajate suhtumisega väga rahule jäi suurem enamus patsientidest (85%), pigem rahul 

oli 14% vastajatest, vastusevarianti “pigem ei ole rahul” ja “ei ole üldse rahul” ei märgitud. 

 

 

Joonis 4. Patsiendi rahulolu võimalusega pääseda haiglaravile. 

 

Haigla lõikes on asjaajamise kiirust haiglasse vastuvõtul patsiendid hinnanud keskmiselt 3,6 

rahulolupunktiga. Väga rahule jäid 73% vastajatest, pigem rahule jäid 22% patsientidest, 

pigem ei olnud rahul 2%. Ükski patsient ei vastanud variandile “ei ole üldse rahul”  

(vt Joonis 5). 
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Joonis 5. Rahulolu asjaajamise ja kiirusega haiglasse vastuvõtul. 

 

 

Rahuloluhinnangud “varustuse ja aparatuuri kaasaegsusele” on ära toodud Joonisel 6, mille 

järgi pooled küsitletutest on aparatuuri ja varustusega “väga rahul” ja 38% “pigem rahul”. 

“Pigem ei ole rahul” vastusevariandi andsid 4% küsitletutest. Ükski vastaja ei valinud 

vastusevarianti “ei ole üldse rahul”. Keskmised rahulolupunkid 3,08. 

 

 

 

Joonis 6. Rahulolu varustuse ja aparatuuri kaasaegsusega. 

 

 

Joonis 7. Rahulolu enne haiglaravi antud selgituste ja juhistega. 
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Rahulolu informatsiooni ja teabega 

Rahulolu informatsiooni ja teabega blokis küsiti patsientidelt hinnanguid järgmiste aspektide 

kohta: rahulolu teabega patsiendi haiguse ja sellega seotud ohtude kohta;  rahulolu teabega 

ravimite ja nende kõrvaltoimete kohta;  rahulolu erinevate raviviiside ja võimaluste kohta 

patsiendi haiguse korral;  rahulolu teabega patsiendile tehtud uuringute ja protseduuride 

kohta; rahulolu teabega kuidas tulla toime peale haiglaravi terviseprobleemidega ja koduse 

hooldusega. 

 

Rahulolu teabega haiguse ja sellega seotud riskide kohta avaldasid 54,2% vastajatest, pigem 

rahule jäid 30,5% vastajatest. Negatiivse hinnagu andsid 2 inimest, üks nendest ei olnud üldse 

rahul ja teine pigem ei olnud rahul. 

 

 

Joonis 8. Rahulolu teabega patsiendi haiguse ja sellega seotud ohtude kohta. 

 

Teabega ravimite ja nende kõrvaltoimete kohta anti tasavägine positiivne hinnang. „Väga 

rahule” ja „pigem rahule” jäid mõlemal korral 40,7% vastajatest. „Pigem ei olnud rahul“ 5,1% 

ja „ei olnud üldse rahul“ 1,7% patsientidest. 
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Joonis 9. Rahulolu teabega ravimite ja nende kõrvaltoimete kohta. 

 

42,7% vastajatest jäid „väga rahule” erinevate raviviiside ja -võimaluste kohta patsiendi 

haiguse korral. 37,5% jäid „pigem rahule” ja „pigem ei olnud rahul” 5,1% vastanutest. 

Vastamata jätsid 15,3% küsimustiku täitjatest. 

 

Joonis 10. Rahulolu erinevate raviviiside ja võimaluste kohta patsiendi haiguse korral. 

 

Teabega patsiendile tehtud uuringu kohta jäid väga rahule 51,9% vastanutest, pigem rahul oli 

28,8% vastajatest ja negatiivse hinnangu andsid 3,4% patsientidest. Vastusevariandile „ei ole 

üldse rahul“ jäeti vastamata. 
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Joonis 11. Rahulolu teabega patsiendile tehtud uuringute kohta. 

 

 

Rahulolu teabega kuidas tulla toime peale haiglaravi terviseprobleemidega ja koduse 

hooldusega, sellele küsimusele positiivsed vastused andsid 89,8% vastanutest, kusjuures väga 

rahule nendest jäi 52,5%. Negatiivseid hinnanguid ei olnud ja vastamata jätsid 10,2% 

patsientidest. 

 

 

Joonis 12. Rahulolu teabega kuidas tulla toime peale haiglaravi terviseprobleemidega ja 

koduse hooldusega. 
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Ravi puudutav küsimusteblokk. 

Ravi blokis küsiti patsientidelt: rahulolu patsiendile antud ravi põhjendatuse ja 

arusaadavusega; 

rahulolu valu leevendamisega; rahulolu arstide usaldusväärsuse ja oskustega; rahulolu õdede 

usaldusväärsuse ja oskustega; õdede kättesaadavusega vajaduse korral. 

 

Vastajatest 57,3% märkis, et nad „jäid rahule” antud abi põhjendatuse ja arusaadavusega. 

25,4% vastajatest jäid „pigem rahule” ja 1,7% „ei olnud üldse rahul” antud abipõhjendatuse ja 

arusaadavusega. Vastamata jätsid 15,3% küsimustikus osalejatest. 

 

Joonis 13. Rahulolu patsiendile antud abi põhjendatuse ja arusaadavusega. 

 

 

Haiglasoleku ajal esinenud valude leevendamiseks sai abi ja „jäid rahule” 57,5% patsientidest, 

„pigem rahule” jäid 27,1% vastajatest. „Pigem ei saanud abi” 1 inimene ja vastamata jätsid 8 

inimest. 
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Joonis 14. Rahulolu patsiendi vaevuste leevendamisega. 

 

 

„Rahulolu” arstide usaldusväärsuse ja oskustega näitasid üles 72% vastajatest, 18, 6% olid 

„pigem rahul” ja 1 inimene „pigem ei olnud rahul” arstide usaldusväärsuse ja oskustega. 

„Üldse mitte rahul“ vastusevariandile ei vastanud ükski küsitletutest. 

 

 

Joonis 15. Rahulolu arstide usaldusväärsuse ja oskusega. 

 

Õdede usaldusväärsuse ja oskustega oldi „väga rahul” ja „pigem rahul”, negatiivseid 

hinnanguid ei olnud ja vastamata jätsid 8,5% patsientidest. 
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Joonis 16. Rahulolu õdede usaldusväärsuse ja oskustega. 

 

 

Õdede kätte saadavusega „jäid väga rahule“ 62,7% vastajatest  „pigem jäid rahule“ 25,4% 

vastajatest. Õdede kättesaadavusega vajaduse korral „pigem ei olnud rahul“ 3,4% ja „üldse 

mitte rahul“ 1,7% vastajatest, ehk taas 1 inimene.  

 

 

Joonis 17. Rahulolu õdede kättesaadavusega vajaduse korral 
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Rahulolu teenindusega 

Rahulolu teenindusega hinnati järgmiste näitajate alusel: rahulolu hooldajate 

kättesaadavusega vajaduse korral; rahulolu palatisse abi kutsumise võimalusega; rahulolu 

konfidentsiaalsusega; rahulolu võimalusega olla omaette palatis või eraldatud. 

59%  vastanutest nimetas, et hooldajad olid kättesaadavad ja vajaduse korral olemas. „Üldse 

polnud rahul” üks inimene, kes leidis, et hooldajaid napib ja nad ei ole kättesaadavad, kui 

tarvis. 

 

Joonis 18. Rahulolu hooldajate kättesaadavusega vajaduse korral.  

 

 

Küsimusele „kui  rahule te jäite palatisse abi kutsumise võimalustega?” vastati positiivselt 

40% vastajate poolt. 27% olid „pigem rahul”, „pigem rahul ei olnud” 3,4% ehk 2 inimest ja 1 

inimene „ei olnud üldse rahul”. 
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Joonis 19. Rahulolu palatisse abi kutsumise võimalusega. 

 

Patsiendi eraellu puutuva ja haiguse saladuses hoidmisega olid „väga rahul” vähem kui 

pooled vastajatest ehk 40%. „Pigem rahule” jäid 23% ankeedi täitjatest  ja üldse ei olnud 

rahul 1 vastaja. 

 

Joonis 20. Rahulolu konfidentsiaalsusega. 

 

Võimalusega soovi korral omaette palatisse saada oli „väga rahul” ja „pigem rahul” võrdselt 

25,4% vastajatest, „pigem ei olnud rahul” 6,8% vastajatest ja „üldse mitte rahul” ei olnud 

1,7% ehk 1 vastaja. 
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Joonis 21. Rahulolu võimalusega soovi korral omaette palatisse saada või eraldatud olla. 

 

 

Rahulolu suhtumisega patsienti ja kultuurse käitumise aspekt 

Patsiendi rahulolu temasse suhtumisega haigla personali poolt hinnati järgmiste näitajate 

alusel: rahulolu üldise suhtumisega patsienti; rahulolu arstide viisakusega; rahulolu õdede 

viisakusega, rahulolu hooldajate viisakusega, patsiendile pühendatud aja piisavusega; 

patsiendi murede ja soovide mõistmine arstide poolt; patsiendi murede ja soovide mõistmine 

õdede poolt. 

Kõige enam rahulolu pälvis arstide viisakas suhtumine patsienti, ehk vastuse variandi „väga 

rahul” valisid 86% vastajatest. Kõige vähem oldi rahul patsiendile pühendatud aja piisavusega 

(52% vastajatest). 
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Joonis 22. Rahulolu üldise suhtumisega. 

 

Joonis 23. Rahulolu arstide viisakusega. 

Joonis 24. Rahulolu õdede viisakusega. 
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Joonis 25. Rahulolu hooldajate viisakusega. 

Joonis 25. Rahulolu patsiendile pühendatud ajaga. 

Joonis 26. Rahulolu patsiendi murede ja soovide mõistmisega arstide poolt. 
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Joonis 27. Rahulolu patsiendi murede ja soovide mõistmisega õdede poolt. 

 

Rahulolu olmetingimustega 

Rahulolu olmetingimustega mõõdeti järgmiste näitajate alusel: rahulolu haiglatoiduga;, 

rahulolu ruumide puhtusega, rahulolu WC ja pesuruumide puhtusega.  

 

Olmetingimustest kõige kõrgemalt hinnati ruumide puhtust 3,62 ja kõige madalama hinnangu 

sai haiglatoit 3,06. 

 

 

Joonis 28. Rahulolu haiglatoiduga. 
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Joonis 29. Rahulolu ruumide puhtusega. 

 

 

Joonis 30. Rahulolu WC ja pesuruumide puhtusega. 

 

 

Patsientide jaoks olulised aspektid raviteenuses.  

Patsientidel paluti valida ankeedis toodud erinevate raviteenuse aspektide hulgast viis nende 

jaoks kõige olulisemat. Patsientide jaoks olulisi aspekte valis 15% vastajatest (9 inimest). 
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Raviteenuse aspekt Vastanutest 

nimetas 

Rahulolupunktid 

Arstide usaldusväärsus ja oskused  

Arstide viisakus  

Hooldajate viisakus  

Asjaajamise selgus ja kiirus haiglasse vastuvõtul  

Õdede viisakus  

Võimalus pääseda haiglaravile  

Üldine suhtumine  

Haiglatöötajate suhtumine haiglasse vastuvõtul 

75,1% 

86,4% 

83,1% 

72,9% 

84,7% 

66,1% 

74,6% 

84,7% 

 

3,52 

3,71 

3,64 

3,61 

3,74 

3,51 

3,52 

3,79 

*keskmine tase 2,5 

Tabel 5. Rahuloluhinnangud olulised raviteenuse aspektist. 

 

 

KOKKUVÕTE 

 

Kokkuvõttes võib öelda, et patsiendid on rahul SA Läänemaa Haigla poolt pakutavate 

raviteenustega. Keskmised hinnangud erinevatele aspektidele on 4-pallisel hinnanguskaalal 

keskmisest näitajast (2,5) kõrgemad. Kõige kõrgem keskmine hinnang anti aspektile 

„haiglatöötajate suhtumisele patsienti haiglasse vastuvõtul” 3,79. Järgnesid „õdede viisakus” 

3,74 ja arstide viisakus 3,71. Hooldajate viisakus 3,64ja ruumide puhtus 3,62 rahulolupunkti. 

Madalam hinnang 1,93 anti privaatsuse aspektile ehk võimalus olla omaette palatis, eelnesid 

2,42 konfidentsiaalsus ja 2,61 „abi palatisse kutsumise võimalus“. 

Põhimõtteliselt võib kõik raviteenuse erinevad aspektid jagada olulisuse ja rahulolu poolest 

neljaks: 

1. rohkem olulised ja kõrgema rahuloluga aspektid; 

2. rohkem olulised ja madalama rahuloluga aspektid; 

3. vähem olulised ja kõrgema rahuloluga aspektid; 

4. vähem olulised ja madalama rahuloluga aspektid. 
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Siinjuures tuleb märkida asjaolu, et Läänemaa Haigla puhul on „madalam rahulolu” tinglik, 

sest tegelikult on hinnatud kõiki raviteenuse erinevaid aspekte kõrgelt. Vastajatel paluti ära 

märkida ära viis kõige olulisemat aspekti pakutava raviteenuse puhul, ning see annab olulise 

mõõtme. 

 

Tabelis 6 toodud hinnangud on igas erinevas kategoorias reastatud rahulolu keskmise näitaja 

järgi. Näiteks kategoorias rohkem oluline/kõrgem rahulolu on kõige suurem rahulolu 

keskmine näitaja aspektil „haiglatöötajate suhtumine patsienti haiglasse vastuvõtul”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rohkem oluline Vähem oluline 

Kõrgem 

rahulolu 

 Arstide usaldusväärsus ja 

oskused (3,52) 

 Arstide viisakus (3,71) 

 Hooldajate viisakus (3,64) 

 Asjaajamise selgus ja kiirus 

haiglasse vastuvõtul (3,61) 

 Õdede viisakus (3,74) 

 Võimalus pääseda 

haiglaravile (3,50) 

 Üldine suhtumine (3,52) 

 Haiglatöötajate suhtumine 

haiglasse vastuvõtul (3,79) 

 Õdede usaldusväärsus ja 

oskused (3.45) 

 Ruumide puhtus (3,62) 
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Madalam 

rahulolu 

 Teave haiguse ja sellega 

seotud ohtude kohta 

 Teave tehtud uuringute ja 

protseduuride kohta 

 Antud abi põhjendatus ja 

arusaadavus 

 Teave ravimite ja nende 

kõrvaltoimete kohta 

 Teave toimetuleku kohta 

peale haiglaravi koduse 

hooldusega 

 Enne haiglaravi antud 

selgitused ja juhised 

 Teave erinevate raviviiside ja 

võimaluste kohta  

 Varustuse ja aparatuuri 

kaasaegsus 

 Õdede kättesaadavus 

vajaduse korral 

 Murede ja soovide mõistmine 

arstide poolt 

 Konfidentsiaalsus 

 Hooldajate kättesaadavus 

vajadusel 

 Palatisse abi kutsumise 

võimalus 

 Võimalus olla soovi korral 

omaette palatis 

 Murede ja soovide 

mõistmine õdede poolt 

 Haiglatoit 

 WC ja pesuruumide puhtus 

Tabel 6. Hinnang raviteenuse erinevate aspektide olulisusele ja rahulolule 
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Lähtudes sellest skeemist, tuleks SA Läänemaa Haigla patsientide rahulolu tõstmiseks 

eelkõige tegeleda nende aspektidega, mis on patsiendi jaoks rohkem olulised, kuid millega 

rahulolu on madalam. Kindlasti tuleks jälgida, et ei langeks aspektide tase, mis on patsientide 

jaoks olulised ning rahulolu on kõrgem. Kolmandana tuleks tegeleda nende asjaoludega, mis 

on patsiendi jaoks vähem olulised ja millega rahulolu on madalam. Selle kategooria aspekte 

leidub ka kommentaaridena ankeetidel. Seega võib järeldada, et kuigi keskmist tulemust 

arvestades on need aspektid vähem olulised, omavad nad siiski piisavat tähendust patsiendi 

jaoks. Vähem tähelepanu võib pöörata aspektidele, mis on patsientide jaoks vähem olulised 

ning millega rahulolu on juba praegu kõrgem. Siiski on ka siin oluline olemasoleva hinnangu 

säilitamine. 


