
Статистика

Тема опитування

ВИВЧЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ НАСЕЛЕННЯ МЕДИЧНИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ Маловисківська амбулаторія загальної практики сімейної медицин…×

Сесі� опитуваня

×  Сессия 1 (2)

Територіальні одиниці

Всі територіальні одиниці

Відображення даних

Сума по сесіях

Статистичний зріз по питанню

Всі питання

Відповідь

Питання 1 Ваша стать



1) Чоловік

2) Жінка

Питання 2 Ваш Вік



1) 7-17

2) 18-29

3) 30-39

4) 40-55

5) 56-60

6) 60+

Питання 3 Соціальна група



1) (учень) студент

2) службовець

3) Робітник

4) Непрацюючий

5) Пенсіонер

6) Особа з обмеженими можливостями

Питання 4 Місуе проживання



1) Міський житель

2) Сільський житель

1) зручно

2) незручно

Питання 5 Чи зручно Вам добиратися до вашої сімейної амбулаторі�

П З В і і й б і ?



1) Довгі черги на прийом до лікаря

2) Лікаря не було на місці в години прийому

3) Незручний графік прийому лікаря

Питання
6

З якими труднощами Ви стикалися під час звернення за медичною допомогою у вашу сімейну амбулаторію?



4) В амбулаторі� не надаються потрібні мені послуги

5) Незручне місце для очікування лікаря, тісно, немає стільців, тощо

6) Некомфортні умови в кабінеті лікаря (холодно, темно, сиро тощо)

7) Лікарі призначають дорогі препарати

8) не стикалися ні з якими труднощами

1) платили офіційно в касу

2) платили неофіційно, із рук в руки

3) не платили

Питання 7 Чи доводилося Вам у сімейній амбулаторі� платити за: - Консультацію, огляд лікаря;

П Ч В і й ій б і� М і і і� ( )



1) платили офіційно в касу

2) платили неофіційно, із рук в руки

3) не платили

Питання

8
Чи доводилося Вам у сімейній амбулаторі� платити за: - Медичні маніпуляці� (наприклад, уколи);

Питання 9 Чи доводилося Вам у сімейній амбулаторі� платити за: - Оформлення медичних довідок, лікарняних, тощо;



1) платили офіційно в касу

2) платили неофіційно, із рук в руки

3) не платили

1) платили офіційно в касу

Питання 10 Чи доводилося Вам у сімейній амбулаторі� платити за: - Перенаправлення до іншого медзакладу.



2) платили неофіційно, із рук в руки

3) не платили

1) Вам повідомляє сімейний лікар, або інший співробітник лікарні -

2) Вам виписують квитанцію для оплати послуг –

3) інформація про платні послуги розміщена на видному місці-

4) самі визначаєте суму «подяки» -

5) за прийом лікаря та послуги не платили –

Питання 11 3. Як Ви отримуєте інформацію про перелік та вартість платних послуг?



1) в цілому задоволені

2) важко сказати задоволені, чи ні

3) в цілому не задоволені

Питання 12 Чи задоволені Ви спілкуванням з лікарем?

Питання 13 Якщо не задоволені то чому?



1) не отримав відповіді на всі запитання, які мене цікавили

2) пояснення лікаря були незрозумілими

3) недоброзичливе/байдуже ставлення лікаря

4) недоброзичливе ставлення іншого медперсоналу

5) Перехід до іншого питання

Питання 14 6. Чи задоволені Ви результатом лікування, яке Вам призначив лікар?



1) повністю задоволені

2) в основному задоволені

3) важко сказати, задоволені чи ні

4) в основному не задоволені

5) зовсім не задоволені

Питання 15 Якщо не задоволені то чому?



1) після лікування Ваше самопочуття не покращилося

2) після лікування Ваше самопочуття погіршилося

3) після лікування виникли серйозні побічні ефекти

4) Перехід до іншого питання

Питання 16 Скільки часу, зазвичай, Ви проводите в черзі до лікаря?



1) 5-15 хвилин

2) півгодини

3) годину

4) більше години

Питання 17 Чи задоволені Ви комфортом та санітарно-гігієнічними умовами в амбулаторі�? (освітленням, опаленням, водопостачанням,
санітарним станом приміщень, їх оформленням).



1) Так

2) Ні

Питання 18 Ваші побажання щодо покращення надання медичних послуг в амбулаторному закладі:

.

.

.

.

.

.

.

Розділити терапевтів та педіатрів.

Розділити прийом педіотрів від прийому терапевтів
Не прийнятне розташування: педіатри та терапевти.

Важко змінити та підібрати сімейного лікаря. Зробіть ремон та залучіть молодих спеціалістів

Дякуємо за обслуговування
Так тримати і надалі

Лікарям терапевам бути більш професійно грамотними
Щоб залишались людьми, не гиркали на пацієтів та приймали не тільки по запису
Розмежувати педіатрів та терапевтів
Не бути зверхніми, відноситись до людей з розумінням

Не бути зверхнім відноситися до людей з розумінням

Приходиться довго сидіти в черзі і чекати на прихід лікаря
Побажання повністю замінити склад лікарів.
Немає
Немає
Побажання закрити лікарню
Немає



Немає
Немає
Відремонтувати підлогу в дитячій консультаці�
Покращити харчування, здійснити ремонт приміщень, замінити старе обладнання
Немає
Немає
Немає
Немає
Щоб почали працювати, а не відбували години...
Немає
Немає
Потрібно більше молодшого медичного персоналу та лікарів
Збільшення кількості сімейних лікарів. Зменшити час, який хворі проводять у черзі до сімейного лікаря
Немає
Немає
Немає
Немає
Немає
Довгі черги до лікаря
Немає
Немає
Немає
Немає
Ь


