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Üldine info
Patsientide tagasiside on ettevõtte arengus väga oluline. Antud
uuringu eesmärgiks oli välja uurida patsientide rahulolu meie kliiniku
uneuuringute teeninduse ja teenusega. 

01.07.2019 –31.12.2019 perioodi jooksul täitis tagasiside
küsimustiku 156 inimest, kellest kliinikus läbis uuringu 126 inimest ja 
kodus 30 inimest. Uuringus osalesid nii Tallinna kui Tartu kliiniku
patsiendid. Küsimustik täidetakse paberkandjal pärast uneuuringu
toimumist. 



Kuidas jäite uneuuringu teenusega rahule?

väga rahule 109
rahule 34
pigem ei jäänud rahule 2
üldse ei jäänud rahule 0
ei vastanud 9
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väga rahule rahule pigem ei jäänud rahule üldse ei jäänud rahule ei  vastanud

Mõned kommentaarid avatud vastustest:
• Kliiniku personaliga jäin väga rahule. 
• Suurepärane ja professionaalne personal, väga hubane ja mugav tuba.
• Super teenus! Suured tänud suurepärastele töötajatele!  Väga tänan kogu tiimi meie pere poolt.
• Teenuse osutamise kui sellisega jäin igati rahule. Uneuuring ise oli ebameeldiv. Aparatuur minu und segas. 
• Väga heatahtlik ja kvaliteetne töö õe ja administraatorite poolt.



Kuidas jäite rahule kliiniku personali
tööga?

85%

8%

0%

0% 7%

väga rahule rahul pigem ei jäänud rahule

üldse ei jäänud rahule ei  vasta

Kuidas jäite rahule kliiniku personali
tööga?
väga rahule 131
rahul 13
pigem ei jäänud rahule 0
üldse ei jäänud rahule 0
ei vastanud 11

Kas uuringuööga seonduvat selgitati
piisavalt ja arusaadavalt?

kõike põhjendati põhjalikult ja 
arusaadavalt 139
infot oleks võinud rohkem olla 4
infot oli liiga vähe, ei jäänud rahule 0
ei vastanud 13
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kõike põhjendati põhjalikult ja arusaadavalt infot oleks võinud rohkem olla

infot oli liiga vähe, ei jäänud rahule vastus puudub

Mõned kommentaarid avatud vastustest:
• Viisakad, tähelepanelikud, teevad oma tööd hoolikalt, heatahtlikud.
• Ülimeeldiv, rahulik, abivalmis suhtlus.
• Kõik oli väga hästi, õde on väga viisakas, andis väga põhjalikud selgitused. Teenindus on suurepärane. 
• Näidati ette küll, aga minu meelest see oleks võinud olla veidi põhjalikum (kodune).
• Eelnevalt infot, et telefonid tuleb välja lülitada.
• Suured tänud et sain infot vene keeles!



Kuidas jäite rahule uuringu toaga, 
kliinikuga (ööbijaid 126)
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väga rahule 106

rahul 11

pigem ei jäänud rahule 1

üldse ei jäänud rahule 0

ei vastanud 23

Mõned kommentaarid avatud vastustest:
• Meeldivate toonidega sisustus. Pehme hommikumantel!
• Puhas pesu, mugav magamiskoht.
• Laps oli väga, väga, väga rahul, eriti kaisuloomade valikuga.
• Voodi liiga pehme.
• Voodi, tekk ja padi on väga mugavad. Tuba on väga hubane. 
• v.a konditsioneer, mis tegi töö lõpetades ebameeldivat häält.



Kas uneuuringu ööl häiris teid miski? Kui
jah, siis mis olid need häirivad tegurid?
Kõige levinumad vastused: 
- Ei häirinud midagi
- Juhtmed, andurid, seadmed vms
- Tuba liialt palav/jahe
- Kliimaseadmega/ventilatsiooniga seotud müra
- Järvevana tee müra, helid
- Padi, voodi, tekk, koht harjumatu
- Tervisega seotud mured (nohu, seljavalu, peavalu jms)



Kokkuvõte
Uneuuringute 2019 II poolaasta tulemused on väga positiivsed ja suuri muudatusi I 
poolaastaga võrreldes ei ole. Teenusega on jäänud rahule või väga rahule 93% 
vastanutest. 
Personali tööga on jäänud rahule või väga rahule 93% vastanutest.
Uuringutoa ja kliinikuga on jäänud rahule või väga rahule 83% vastanutest. 

Kõige rohkem positiivset tagasisidet on saanud meie sõbralik, professionaalne
personal ja heade tingimustega uuringutoad. 

Negatiivse poole pealt on kõige suuremaks mureks endiselt andurid ja juhtmed, mis 
on aga uuringute paratamatu osa. Kasutame kaasaegseid lahendusi ja jälgimine
pidevalt tehnoloogia arenguid, et uuringut mugavamaks muuta.
Paljud tähelepanekud on aga seotud inimeste enda harjumustega – liiga pime, liiga
palav/külm, kõva/pehme madrats/padi jne. 

Tulemused ja erinevad ettepanekud vaatab juhtkond üle üks kord poolaastas ja 
korraldab vajalikud parendustegevused. 



Aitäh, et andsite meile tagasisidet!

Veebruar 2020


