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Ülevaade 2017. aastal toimunud 
ambulatoorsete patsientide rahulolu-uuringu tulemustest 

 

Benita Kodu AS-is korraldatakse regulaarsuselt üks kord aastas ambulatoorsete 
taastusravi patsientide rahulolu-uuringuid. Uuringute eesmärk on selgitada patsientide 
rahulolu ravikeskuse poolt pakutavate tervishoiuteenustega.  

Uuringu tulemustel saadavad andmed ning nende alusel koostatud ülevaade on 
ravikeskusele väärtuslik teave oma igapäevase töö korraldamiseks selliselt, et 
võimaldada nii patsientidele kui ka ravikeskuse töötajatele parim keskkond. 

Ankeetküsitlusele oli võimalik vastata kõikidel ambulatoorsetel taastusravi patsientidel 
ning küsitlusele vastamine oli vabatahtlik. Samal meetodil analüüsitud küsitlusankeeti 
on kasutatud 2016. aasta rahulolu-uuringus; seega on andmeid võimalik võrrelda. 

Kokku oli küsimustikus 13 küsimust, neist kolm kirjeldasid üldiseid hinnanguid – üldine 
rahulolu külastusega, valmisolek vajadusel uuesti Benita Kodu ravikeskusesse 
pöördumiseks, lisaks küsimus selle kohta, kas vastaja soovitaks sama raviasutust ka 
oma lähedastele. 9 küsimust hõlmasid suhtlemist arstide ja teiste 
tervishoiutöötajatega, rahulolu patsiendile pühendatud ajaga, patsiendile jagatud 
selgituste arusaadavust ning vastuvõtu privaatsust. Vastajatel paluti märkida ka oma 
sugu, vanus ning elukoht (maakond). Vastajatel oli võimalik kirjeldada, mis neid häiris 
või mis oleks võinud olla paremini. 
 
01.08.-31.10.2017 võimaldati küsitlusele vastamine kõikidele Benita Kodu AS 
ambulatoorsetele taastusravi patsientidele. Küsitluse lõpuks laekus 24 täidetud 
ankeeti (2016: 16 ankeeti). Laekunud ankeetidest 84% olid eestikeelsed ja 16% 
venekeelsed (2016: vastavalt 94% ja 6%). 

sugu vastanute 
arv 

vastanute 
protsent 

Mees 2 8% 
Naine 22 92% 

Tabel 1 Vastanute sugu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2 Vastajate vanuserühmad 

 
Võrreldes vastajaid ea osas (tabel 2), moodustasid kõige suurema rühma vastanutest 
patsiendid vanuses 31-40 aastat (76% laekunud ankeetidest). 
 

vastanute elukoht 
vastanute 

arv 
vastanute 
protsent 

Tallinn, Harjumaa 22 92% 

vanus 
(aastat) 

vastanute 
arv 

vastanute 
protsent 

21-30 2 8% 

31-40 18 76% 

41-50 1 4% 

51-60 2 8% 

61-70 1 4% 
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Raplamaa 1 4% 

Läänemaa 1 4% 

Tabel 2 Vastajate elukoht (maakond) 
 
Kõige suurem osa ankeedile vastanud patsientidest olid pärit Harjumaalt (hõlmab ka 
Tallinna), kokku 92% laekunud ankeetidest (tabel 2). 
 

 

 

Joonis 1 Küsimustikule vastanute poolt valitud vastusevariandid küsimusele, kas Te jäite Benita 
Kodus pakutava tervishoiuteenusega rahule? 

 
Kõigile küsimusele vastanutest (n=24) jäid ambulatoorse taastusraviga „väga rahul” 
100% vastanuist (2016: 100%). 2017. aastal „pigem rahul“ „ei ole rahul“, „ei ole üldse 
rahul“ või „ei oska öelda“ vastuseid ei antud nagu ka 2016. aastal. 
 

 
 

Joonis 2 Küsimustikule vastanute poolt valitud vastusevariandid küsimusele, kas tulete taas Benita 
Kodusse, kui Teil tekib vajadus taastusravi järele? 

 
Valmisolek vajadusel tulla Benita Kodusse uuesti ambulatoorse taastusravi teenusele 
(joonis 2) oli hea (n=24). 80% (19) vastanutest vastas „kindlasti tuleksin“ (2016: 86%), 
vastusevariandi „pigem tuleksin“ valis 20% (5) vastanuist (2016: 14%). 2017. aastal 
nagu 2016. aastal „ei tuleks“, „kindlasti ei tuleks“ vastuseid ei antud.  
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Raviarstiga seonduvate küsimuste osas (joonis 3) jäid vastajad väga rahule arsti 
viisakusega. Rahul ja pigem rahul oldi ka arsti usaldusväärsuse ja oskustega ning 
arstide poolt murede ja soovide mõistmisega. Rahulolematust vastajad ei väljendanud.  

Raviasutust soovitaks oma tuttavatele ja lähedastele 100% vastanutest. 

 

Joonis 3 Küsimustikule vastanute poolt valitud vastusevariandid raviarstiga seonduvatele 

küsimustele. 

 
 
Joonis 4 Küsimustikule vastanute poolt valitud vastusevariandid pühendatud aja osas. 

Patsientidelt küsiti, mis viisil nad võtsid Benita Kodu ravikeskusega ühendust ja kuidas 
nad on rahul vastuvõtule registreerimisega. Kõige rohkem kasutati registreerimist 
telefoni teel 92% (22) ja 8% ehk 2 inimest registreerisid end e-posti teel. 
 
Patsientidelt küsiti, kas vastuvõtul on tagatud piisav privaatsus. Vastuvõtu 
privaatsusega oli „väga rahul“ 80% vastanutest ja 20% „pigem rahul“. 
 
Patsientidelt küsiti, kas nendesse on teenusel viibimise jooksul lugupidavalt suhtutud 
ja arvestatud nende õigustega. Kõik küsitlusele (n=24) vastanud vastasid „jah“. 
 
Patsientidel oli võimalus kirjutada ka omapoolne kommentaar, mis häiris ja mis eriti 
meeldis. Patsiente häirinud aspektidest oli nimetatud ainult tasulise teenuse olemasolu 
ja, et transpordiühendus võiks tihedam olla. 
 
Kõige enam jäädi rahule isikuomaduste ning kollektiivi suhtumisega patsienti; kiideti 
personali üldiselt, kui ka erialadena – arst, füsioterapeudid ja tegevusterapeudid, 
Vastajate poolt oli toodud ka nimelisi kiitusi (n=8). Kiideti keskkonda ja professionaalse 
abi saamise eest. 
 
Kokkuvõtte koostas õendusjuhi assistent Katrin Kingi, 08.11.2017. 
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