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Hodnocení spokojenosti pacientů za rok 2015 
 

Zpracování výsledků dotazníkového šetření proběhlo 18.2.2016 

 

Shrnutí: 

Dne 18.2.2016 bylo dokončeno zpracování výsledků dotazníkového šetření spokojenosti pacientů 

nemocnice Tišnov, příspěvkové organizace za rok 2015. 

Celkem bylo z oddělení Interny, LDN 1 a LDN 2 získáno 480 dotazníků od pacientů, kteří byli v daném 

roce hospitalizováni na těchto lůžkových odděleních. Vyplněné dotazníky a výsledné grafické zpracování 

je přiloženo. 

Hodnocení spokojenosti bylo provedeno zavedeným způsobem, prostřednictvím vytvořeného PC 

programu. Procentuální vyhodnocení spokojenosti pacientů – procentuální zhodnocení každé otázky, 

porovnání úspěšnosti dle oddělení. 

 

Připomínky, návrhy pacientů 

 

LDN 1 

- pacient by si přál být lépe informovaný o svém zdravotním stavu 

- spokojenost s péčí, poděkování personálu. 

LDN 2 

- několikeré poděkování a pochvala zdravotnickému personálu za péči, ochotu a úsměv 

- zřídit poličky na telefon 

- doporučení navýšení stavu zdravotnického personálu 

- výtka k hlučnému zavírání pokojových dveří 

- vznesen požadavek na zřízení bazénu na cvičení; umisťování chodících pacientů spolu 

- nesoulad insulin – jídlo – léky 

- chybí internet a více TV stanic 

- překážky v chůzi na chodbě 

- požadavek na zlepšení čistoty v koupelně a zásobu toaletního papíru. 

Interna 

- spokojenost s péčí a pobytem, pochvala a poděkování zdravotnickému personálu, poděkování za 

služby, přístup a vlídné přijetí 

- léčba kvalitní, poplatek 100,- Kč měl být zachován 

- výtka k dlouhému čekání na přijetí, sestry by měly věnovat větší péči stlaní postelí, někteří lékaři 

by mohli více informovat o zdravotním stavu, dle mínění pacientky by potřebovala doprovod na 

různá vyšetření – byl nedostatečný 

- židličky na pokoji jsou nízké a podkluzují 

- zlepšit prostor pro sprchování, více věšáků do koupelny (alespoň 2), málo koupelen (je tam zima) 

- zvýšení počtu zdrav. sester, udržet zdejší nemocnici v provozu (včetně ARO?), prodej tiskovin pro 

nemocné 

- větší věšáky na pokojích; vznesen požadavek na lepší polštáře 

- pochvala za prostředí nemocnice a parku; kraj by měl více dotovat opravy. 
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Stravovací provoz 

- pochvala kuchařkám 

- pacienti by si přáli ke snídani kávu nebo kakao, k obědu smažený sýr, více ovoce a zeleniny, více 

jogurtů, sýrů a mléka; teplou stravu alespoň 2x denně, čaj je slabý; k vařeným vejcím dát sůl, 

k obědu kuřecí 

- méně solit, méně kyselit 

- zlepšit kvalitu snídaní a večeří, málo vydatné snídaně; monotónní večeře 

- pochvala za vařená jídla 

 

Úspěšnost viz. přiložené grafické zpracování 

 

 

Návrhy a připomínky byly předneseny na poradě vedoucích pracovníků. 

 

 

Vypracovala: Mgr. Petra Šebková 
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