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

01.01.2019 - 30.06.2019 perioodi jooksul täitis tagasiside küsimustiku 180 
inimest, kellest kliinikus läbi uuringu 142 inimest ja kodus 38 inimest. 
Uuringus osalesid nii Tallinna kui Tartu kliiniku patsiendid. Küsimustik
täidetakse paberkandjal pärast uneuuringu toimumist. 



Kuidas jäite uneuuringu teenusega rahule?

Mõned kommentaarid avatud vastustest:
• Kõik oli suurepärane. Tundsin ennast hoituna ja hästi.
• Kõik on tehtud väga mugavaks ja hubaseks, ei seostu mingil viisil haiglaga.
• Väga meeldib personal. Juhtmed osaliselt häirisid, aga see on lihtsalt nii.
• Minu arvates pole vaja midagi muuta, kõik on väga tasemel. 
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Kuidas jäite rahule kliiniku personali
tööga?
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Mõned kommentaarid avatud vastustest:
• Personal kena ja lahke.
• Väga meeldiv vastuvõtt, personal selgitas väga meeldivalt, mis ootab ees ja millega tuleb

arvestada uneuuringul.
• See on imetlusväärne, et teete suure pühendumisega ja hindega oma tööd. Suur tänu teile selle

eest.
• Personal on ettevalmistunud, tundsin ennast turvaliselt.



Kuidas jäite rahule uuringu toaga ja  
kliinikuga?

Mõned kommentaarid avatud vastustest: 
• Õhk oli liiga kuiv.
• Hubane, nagu kodus või hotellis.
• Tõenäoliselt oli voodi minu jaoks liiga pehme madratsiga.
• Hea madrats.
• Tundsin, et oli liiga palav.
• Väga uhke vaade.
• Järvevana tee müra kostis natukene tuppa.
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Kas uneuuringu ööl häiris teid miski? Kui
jah, siis mis olid need häirivad tegurid?
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Kokkuvõte

Uneuuringute 2019 I poolaasta tulemused on väga positiivsed. 
Teenusega on jäänud rahule või väga rahule 92% vastanutest. 
Personali tööga on jäänud rahule või väga rahule 94% vastanutest.
Uuringutoa ja kliinikuga on jäänud rahule või väga rahule 93% vastanutest. 

Väga palju kiidusõnu on saanud meie sõbralik, professionaalne personal. 
Pea kõik vastanutest tõid välja, et uuringuga seonduvat selgitati piisavalt
põhjalikult ja arusaadavalt. 

Põhilised välja toodud probleemid on seotud uuringu andurite/juhtmetega, 
millega paratamatult on harjumatu magada. Paljud muud välja toodud
probleemid on seotud uuringutoa ja inimeste enda harjumustega. 



Mida me tulevikule mõeldes uuringu ja/või 
keskuse juures muuta või parandada saaksime?

• Kõige rohkem muret ja ebamugavust tekitasid uuringuga kaasnevad igasugused
seadmed, juhtmed, andurid. See on arusaadav murekoht, kuid tegemist on 
ikkagi uuringuga ja anduriteta ei saa ka vajalikke tulemusi kätte. Jälgime aga
igapäevaselt unemeditsiini maailmas toimuvat ja parendame teenust pidevalt
vastavalt tehnoloogia arengutele ja võimalustele. 

• Mõningast tagasisidet sai ka ventilatsiooni ja konditsioneeriga seotud mured. 
Selles osas on tellitud seadmete ülevaatus ja vajalikud remonttööd.

• Lisaks sai kontrollitud üle ka kogu muu unetubades olev seadmestik ja tehtud
vajalikud parendustegevused. 

• Lisaks parandasime ka uneuuringute meelespead, et inimesed oleksid veelgi
paremini informeeritud

• Arutasime läbi kõik ettepanekud, ka need, mida toodi välja ühel korral ja paljud
väiksed mõtted viisime ellu. Kuid näiteks ühe ettepanekuna toodi välja, et 
tubades võiks olla kell, mis pimedas välja paistab. Selles osas jääb aga
ettepanek arvesse võtmata, sest see ei toeta unespetsialistide kinnitusel
unehügieeni põhimõtteid. 



Aitäh, et andsite meile tagasisidet!

Uuringu kokkuvõtte ja tulemuste arutelu toimus 09.10.2019


