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Smysl a cíle měření spokojenosti pacientů

V České republice je zakotveno právo pacienta na svobodnou volbu lékaře a zdravotnického zařízení. Aby mohlo být toto právo 

naplněno, musí mít občan k dispozici potřebné informace o kvalitě zdravotnických zařízení, na základě kterých se může 

rozhodovat. Veřejně dostupné informace o kvalitě jednotlivých zdravotnických zařízení jsou proto předpokladem naplnění

jednoho z práv občanů zakotvených v právním řádu České republiky.

Informace o kvalitě zdravotní péče z pohledu jejích uživatelů, zpracované validním a jednotným způsobem, který umožňuje 

srovnání různých zařízení, jsou také nezbytným podkladem pro managementy nemocnic při řízení kvality, dostupnosti a 

efektivity poskytované zdravotní péče.

Informace o kvalitě péče poskytované jednotlivými klinikami, odděleními a stanicemi nemocnice jsou zároveň cenným 

podkladem pro management nemocnice při dalším zkvalitňování péče a odstraňování nedostatků.

Pravidelné poskytování informací o kvalitě zdravotní péče veřejnosti je také jedním z kroků směřujících ke zvyšování povědomí

o odpovědnosti občanů za své zdraví a posilování postavení pacienta v systému zdravotní péče v České republice.

Smyslem jednotného měření kvality péče, založeném na shodné metodice sběru a zpracování dat, je umožnit korektní a 

důvěryhodné srovnání kvality jednotlivých nemocnic v zájmu naplnění výše uvedených cílů. 

Aby výzkum spokojenosti pacientů skutečně mohl sloužit jako kvalitní nástroj pro řízení kvality, musí splnit řadu náročných 

metodických požadavků. Ne každá anketa mezi pacienty tyto nároky splňuje a ne každá nemocnice má tu odvahu poskytovat 

výsledky výzkumu odborné i laické veřejnosti.  Zkušenosti ze světa však dokazují, že jedině otevřenost a odvaha ukázat své

přednosti i nedostatky vede ke zlepšování kvality a zvyšování důvěry klientů nemocnic. Fakultní nemocnice Ostrava se postavila 

do čela toho trendu u nás a jako jedna z prvních zcela otevřeně prezentuje výsledky výzkumů prováděných mezi pacienty a jako 

vůbec první u nás je nabízí ve struktuře všech standardních dimenzích kvality pro všechny měřené útvary nemocnice.

Rád bych tímto poděkoval pracovníkům nemocnice a jejímu vedení za výbornou spolupráci při výzkumu v nemocnici i za 

moderní a otevřený přístup k prezentaci výsledků.

RNDr. Tomáš Raiter

řešitel projektu 

Kvalita Očima Pacientů
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Východiska projektu

Konstrukce dimenzí kvality péče

� Dimenze kvality péče jsou tematicky definované oblasti 

péče. Každou dimenzi sytí 3–10 škálových otázek 

dotazníku. Pro interpretaci dimenzí byla zvolena 

statistika splňující následující požadavky:

� umožňuje agregovat otázky do jednoho čísla

� lze ji snadno interpretovat

� umožňuje statistické analýzy.

� Tyto vlastnosti splňuje následující transformace otázek:

� U každé otázky zvolíme typicky jednu položku 

škály, která odráží nejlepší hodnocení pacienta. 

Této položce škály přiřadíme hodnotu 1.

� Ostatním platným položkám přiřadíme číslo 0.

� Položky typu „neuvedeno“, „neví“, apod. z analýzy 

vynecháme.

� Za každého pacienta spočítáme pro každou 

dimenzi průměr takto transformovaných 

proměnných.

� Za každou dimenzi spočítáme z těchto hodnot 

průměr přes všechny pacienty.

� Výsledkem tohoto postupu je, že každému pacientovi 

je pro každou dimenzi přiřazeno jedno číslo, které lze 

interpretovat jako procento otázek sytících danou 

dimenzi, ve kterých byl pacient maximálně spokojený.

� Zprůměrování těchto výsledků přes všechny pacienty 

dává pro každou dimenzi průměrné procento 

spokojenosti pacientů se službami poskytovanými v 

dané oblasti.

� To, že do analýzy vstupují pouze nejlepší kategorie 

odpovědí, je zapříčiněno poměrně vysokou 

spokojeností, kterou pacienti v jednotlivých otázkách 

vykazují. I při takto přísné konstrukci statistik vychází

standardní spokojenost pacientů s položkami sytícími 

jednotlivé dimenze okolo 80 %.

� Z centrální limitní věty potom plyne, že takto 

konstruovaná statistika má limitně normální rozdělení, 

tedy ji lze testovat pomocí běžných statistických testů. 

Asymptotická normalita v těchto případech začíná

obvykle fungovat od N=30.
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Metodika projektu 

� Ve výzkumu byl použit  standardizovaný a v 

českém prostředí ověřený dotazník, který pokrývá

všech osm „pickerovských“ dimenzí a umožňuje 

získat standardizovaná data srovnatelná nejen 

mezi jednotlivými odděleními, ale která jsou také

základem pro sledování vývoje kvality péče v 

časové řadě.

� Projektu, který probíhal ve dvou vlnách, se 

zúčastnila tato lůžková oddělení Fakultní

nemocnice Ostrava:

Sběr dat

� Hlavním výzkumným nástrojem bylo anketní dotazování. 

� Sběr byl realizován ve 2 vlnách, cílová návratnost 3000 

dotazníků. 

� K dotazování byl použit standardizovaný dotazník, který byl 

v nemocnicích distribuován prostřednictvím staničních 

sester pacientům všech oddělení den před propuštěním z 

nemocnice. 

� Distribuci a sběr dotazníků zajišťoval odběratel vlastními 

zaměstnanci dle metodických pokynů řešitele projektu.

� Jednalo se o pacienty, kteří strávili v nemocnici obvykle 

3 (výjimečně 2) dny a kteří jsou k vyplnění dotazníku 

způsobilí.

� Dotazník vyplňovali respondenti samostatně, doba 

vyplňování obvykle nepřekročila 20 minut.

� V průběhu šetření sestra rozdávala dotazníky všem 

způsobilým pacientům, dokud celkový návrat nedosáhl 

předem stanovené hranice 

� Jednotlivá oddělení měla stanovena plánovaný počet 

vyplněných dotazníků podle velikosti a průměrného počtu 

přijatých pacientů. Sběr byl zahájen a ukončen na všech sběrných 

místech v rámci každé vlny současně.

� Sběr dotazníků probíhal: 

� v první vlně od 10.4.2006 do 31.5.2006

� ve druhé vlně od 11.9.2006 do 27.10.2006

1. vlna 2. vlna

Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky INTERNÍ KLINIKA A

Chirurgická klinika A INTERNÍ KLINIKA B

Chirurgická klinika B INTERNÍ KLINIKA C

Chirurgická klinika C+D INTERNÍ KLINIKA D

Kardiochirurgické centrum KLINIKA PRO LÉČBU CHOROB INF. A AIDS

Klinika léčebné rehabilitace KLINIKA ÚSTNÍ,ČELISTNÍ A OBLIČ. CHIRURGIE

Klinika nukleární medicíny NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA A

Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA B

Oční klinika NEUROLOGICKÁ KLINIKA A

Oddělení kožní NEUROLOGICKÁ KLINIKA B

Oddělení psychiatrické ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ

Oddělení urologické OTORINOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA

POPÁLENINOVÉ CENTRUM

GYNEKOLOGIE

PORODNICE

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A1

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A3

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A4

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A5

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM A

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM B
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Návratnost dotazníků a validita dat 

� V době, kdy probíhal sběr dotazníků bylo na sledovaných 

odděleních hospitalizováno celkem 4678 pacientů. Na 

těchto odděleních v rozhodném období nebylo do výzkumu 

zařazeno dle kvalifikovaného posudku personálu nemocnice 

323 pacientů. Během šetření se podařilo získat 3012 

validních dotazníků. To znamená, že úspěšnost (návratnost) 

dotazování dosáhla hodnoty 69 procent. Za minimální

hranici pro požadovanou spolehlivost dat se udává 50 

procentní návratnost. (NHS ve Velké Británii požaduje 

dokonce 60%). Sběr dat ve Fakultní nemocnici Ostrava 

splnil i náročné standardy uplatňované v zemích, kde je tato 

metodika dobře zavedena. I na odděleních, kde byl sběr 

nejobtížnější se hodnoty návratnosti ve FN Ostrava udržely 

na vysokých číslech. 

� Díky této nadstandardně vysoké návratnosti dotazníků je 

validita výsledků měření spokojenosti pacientů ve Fakultní

nemocnici Ostrava velmi dobrá. Velmi dobrá návratnost je 

výsledkem precizní a profesionální přípravy terénních prací

ze strany pracovníků nemocnice vedených PhDr. Petrem 

Reimerem.

� Rovněž absolutní počty získaných dotazníků na jednotlivých 

odděleních jsou dostatečné, lze proto potvrdit vysokou 

validitu dat. Výsledky poskytují velmi dobrou oporu pro 

interpretaci a případná rozhodnutí managementu 

nemocnice.
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Hlavní zjištění

Struktura vzorku 

� Ve vzorku pacientů je 46 % mužů a 54 % žen. Převahu mají

pacienti ve věku nad 51 let, vyučení lidé bez maturity a lidé s 

maturitou.  

� Plánované přijetí k hospitalizaci převažuje nad urgentním 

příjmem. Pacienti na přijetí nečekají obvykle déle než měsíc. 

Souhrnná spokojenost 

� Výzkum prokázal, že kvalita péče ve Fakultní nemocnici v 

Ostravě je na vysoké úrovni. Souhrnná spokojenost za 

celou nemocnici dosahuje 81 %.

� Vysoká celková spokojenost je podpořena i tím, že naprostá

většina pacientů (98 %) by FN v Ostravě doporučila svým 

přátelům nebo rodině.

� Rovněž při odchodu z nemocnice jsou pacienti spokojeni se 

svým zdravotním stavem. Více než 4/5 pacientů považuje svůj 

zdravotní stav př i propouštění z nemocnice za lepší, zhruba 15 

procent jej pak pokládá za stejný a pouze jedno procento za 

horší, než když do nemocnice nastoupili. 

� Spokojenost pacientů s nemocniční péčí se projevuje i v 

poznámkách, které pacienti uváděli na konci dotazníku. 

Převážně se jedná o pochvalné nebo děkovné připomínky. 

� Celkově byli nejvíce spokojeni pacienti na Klinice nukleární

medicíny, na Radioterapeutické klinice A1, v 

Popáleninovém centru,  v Centru plastické chirurgie a 

chirurgie ruky a na Oční klinice. 

� Nižší souhrnná spokojenost, přesto stále vysoká, je mezi 

pacienty Traumatologického centra B, Kliniky pro léčbu 

chorob infekčních a AIDS a Chirurgické kliniky A. 

Spokojenost pacientů v jednotlivých dimenzích

� Vysoká míra spokojenosti s nemocniční péčí je odrazem 

spokojenosti v jednotlivých dimenzích podílejících se na 

souhrnné spokojenosti. U pěti z osmi dimenzí přesahuje 

spokojenost signifikantně hranici 80 %. 

� Vůbec nejvyšší spokojenost je s dimenzemi zapojení

rodiny a  s propuštěním z nemocnice a pokračováním 

péče (okolo 90 % spokojených pacientů). 

�

Kvalita péče ve Fakultní nemocni Ostrava je na vysoké úrovni , souhrnná spokojenost za celou nemocnici signifikantně

přesahuje  hranici 80 % (celý interval spolehlivosti úhrnného výsledku leží nad hranicí 80%, prům. hodnota : 81 %).

�

Celkově byli nejvíce spokojeni pacienti na klinice nukleární medicíny a na radioterapeutické klinice A1.

�

Nižší souhrnná spokojenost, přesto stále na vysoké úrovni, je mezi pacienty traumatologického centra B. 

�

U pěti z osmi dimenzí dosahuje nebo přesahuje spokojenost signifikantně hranici 80 %. 
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Hlavní zjištění

� Vyšší než průmě rná spokojenost je v rovněž s přijetím do 

nemocnice.

� Naopak mírně nižší spokojenost oproti průměru (celkově se 

však stále jedná o vysokou spokojenost) vyjadřují pacienti s 

citovou oporou, s respektem, ohledem, úctou a s 

tělesným pohodlím. 

Přijetí do nemocnice

�

Z hlediska jednotlivých indikátorů, které sytí dimenzi „přijetí

do nemocnice“, pacienti kladně hodnotí dobu čekání na přijetí

do nemocnice vzhledem ke zdravotnímu stavu, vývoj 

zdravotních potíží během čekání na přijetí do nemocnice 

(během čekání se jejich stav nezhoršil) a dodržení termínu 

přijetí. Nižší spokojenost je s organizací a plynulostí přijetí do 

nemocnice.

� S dimenzí přijetí do nemocnice byli významně

spokojenější pacienti z Kliniky nukleární medicíny, z 

Centra plastické chirurgie, z Radioterapeutické kliniky 

A3 a A1, z Urologického oddělení. Oddělení, ve kterých je 

statisticky prokazatelně nižší spokojenost pacientů jsou 

Traumatologická centra A a B, Klinika pro léčbu chorob 

infekčních a AIDS a Interní klinika C. 

Respekt, ohled, úcta

� V rámci této dimenze jsou pacienti nejvíce spokojeni s  

komunikací sester a lékařů a s úctou a respektem ze 

strany zdravotnického personálu. Naopak menší

spokojenost je se zapojením do rozhodování o vlastní

léčbě.

� Pacienti z Kliniky nukleární medicíny a z Ortopedického 

oddělení jsou nejvíce spokojeni s dimenzí respektu, ohledu a 

úcty. 

� Oddělení, ve kterých je nižší spokojenost s respektem vůči 

pacientovi, jsou Interní klinika C a Porodnice. 

Koordinace a integrace péče

� Tuto dimenzi nejvíce sytí ukazatel kontinuita předávání

informací ze strany zdravotnického personálu a 

dostatek soukromí během vyšetření nebo léčby. 

� Nadprůmě rná spokojenost s dimenzí koordinace a integrace 

péče je mezi pacienty z Radioterapeutické kliniky A1 a z

Kliniky nukleární medicíny. 

� Naopak na Chirurgii A a Neurochirurgické klinice B je 

spokojenost pacientů s touto dimenzí nižší než průmě r. 

�

Vůbec nejvyšší spokojenost je s dimenzemi zapojení rodiny (90 %) a s propuštěním z nemocnice a pokračováním péče 

(88 %).

�

Vyšší než průměrná spokojenost je v rovněž s přijetím do nemocnice (84 %). 

�

Naopak mírně nižší spokojenost vyjadřují pacienti  s citovou oporou (76 %), s respektem, ohledem, úctou (78,6 %) a 

s tělesným pohodlím (79 %).
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Hlavní zjištění

Informace a komunikace

�

Nejvyšší míra spokojenosti pacientů je v rámci této dimenze 

s frekvencí návštěv ošetřujícího lékaře a s 

obeznámením s právy nemocného. 

� Nižší spokojenost pacientů v rámci dimenze informace a 

komunikace je se srozumitelností odpovědí lékaře.

� S komunikací a informovaností jsou nejvíce spokojeni 

pacienti z Kliniky nukleární medicíny a z 

Radioterapeutické kliniky A1.

� Statisticky prokazatelně nižší míra spokojenosti s touto 

dimenzí je na Klinice pro léčbu chorob infekčních a 

AIDS. 

Tělesné pohodlí

� V rámci dimenze tělesné pohodlí pacienti nemají žádné

špatné zkušenosti s pády z lůžka a doba podávání jídel 

rovněž vyhovuje téměř většině pacientů. Již menší

spokojenost je s kvalitou jídla a s dobou ranního buzení.  

Právě kvalita jídla dosahuje vůbec nejnižší úrovně

spokojenosti.

� S dimenzí tělesné pohodlí jsou nejvíce spokojeni pacienti z 

Radioterapeutické kliniky A1, z Centra plastické

chirurgie a chirurgie ruky. 

� Oddělení, ve kterých je statisticky prokazatelně nižší

spokojenost pacientů s dimenzí tělesného pohodlí, jsou 

Gynekologie a Klinika pro léčbu chorob infekčních a 

AIDS. 

Citová opora

� Pacienti v rámci dimenze citové opory, která je dimenzí s 

nejnižší mírou spokojenosti, nejlépe hodnotí postoje celého 

personálu nemocnice. 

� Se zajištěním citové opory jsou nejvíce spokojeni pacienti z 

Radioterapeutické kliniky A1 a z Kliniky nukleární

medicíny.

� Se zajištěním citové opory jsou nejméně spokojeni pacienti z 

Traumatologického centra B. 

Zapojení rodiny

� Dimenze zapojení rodiny je vůbec nejlépe hodnocená

dimenze. Se všemi indikátory, které sytí tuto dimenzi, bylo 

spokojeno 90 % pacientů. 

� Zapojení rodiny je vysoce příznivě hodnoceno na všech 

odděleních, přesto lze říci, že nejlépe je hodnoceno pacienty 

ze všech stanic Radioterapeutické kliniky. 

� Prokazatelně nižší spokojenost se zapojením rodiny je v 

Porodnici.

�

Spokojenost pacientů z oddělení Nukleární medicíny téměř ve všech dimenzích přesahuje celkový průměr za ostatní

oddělení. Spokojenost pacientů ve srovnání s ostatními odděleními je celkově vyšší také v Radioterapeutické klinice 

A1 (v 6 z 8 dimenzí), v Centru plastické chirurgie a na Oční klinice (v 5 z 8 dimenzí). 

�

Naopak podprůměrně jsou hodnoceny Interní klinika C, Klinika léčby infekčních chorob a AIDS a Porodnice - v 5 z 8 

dimenzí nižší než celkový průměr.



RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita péče očima pacientů Fakultní nemocnice Ostrava, 2006 strana 10

Hlavní zjištění

Propuštění a pokračování péče

� U 3 z 5 indikátorů, které sytí tuto dimenzi, je spokojenost 

pacientů 90 a více procent. Nejméně tuto dimenzi sytí

indikátor „nabídka pomoci při zajištění domácí péče po 

propuštění z nemocnice“. S tímto ukazatelem je spokojeno 

asi 63 % pacientů.

� S procedurou propuštění jsou vysoce spokojeni pacienti na 

všech odděleních. Vyšší než průměrné hodnocení a 

prokazatelně statisticky významné je na klinice nukleární

medicíny a v Traumatologickém centru B.

� Naopak s propouštěním a následnou léčbou jsou nejméně

spokojeni pacienti z Interní kliniky C a z Interní kliniky D. 

Porovnání stanic

� Spokojenost pacientů ze stanice Kliniky nukleární

medicíny téměř ve všech dimenzích přesahuje celkový 

průmě r za ostatní oddělení. Toto oddělení je hodnoceno 

veskrze kladně.

� Spokojenost pacientů ve srovnání s ostatními odděleními je 

celkově vyšší také v Radioterapeutické klinice A1 (v 6 z 8 

dimenzí), v Centru plastické chirurgie a na Oční klinice 

(v 5 z 8 dimenzí). 

� Naopak podprůměrně jsou hodnoceny Interní klinika C, 

Klinika pro léčbu chorob infekčních a AIDS a 

Porodnice - v 5 z 8 dimenzí nižší než celkový průměr.

Spokojenost s personálem a  službami

� Celková průměrná spokojenost se sestrami a s lékaři

dosahuje skoro  80 % pacientů, u služeb je spokojenost 

mírně nižší (67 %). 

� Nejvyšší spokojenost s prací sester je mezi pacienty 

Popáleninového centra, Oční kliniky, 

Radioterapeutické kliniky A1 a A3, Kliniky nukleární

medicíny. Nižší spokojenost je mezi pacienty 

Traumatologického centra B a Infekční kliniky. 

� Nejvíce spokojeni s prací lékařů jsou pacienti ze všech 

stanic Radioterapeutické kliniky, z Kliniky nukleární

medicíny a z Ortopedického oddělení. Naopak nižší

spokojenost je mezi pacienty Chirurgických klinik, z 

Porodnice, z Gynekologie, z Neurochirurgie B a z 

Interny C. 

� Spokojenost se službami je nejvyšší na Klinice nukleární

medicíny, Popáleninovém centru, Radioterapeutické

klinice A1. Naopak nižší spokojenost je na Infekční

klinice, na Klinice obličejové chirurgie, v Porodnici a 

na Interní klinice C. 

�

Souhrnná spokojenost se sestrami a s lékaři dosahuje téměř 80 %, u obecných hodnocení je spokojenost mírně

nižší (67 %). 

�

Nejvyšší spokojenost s prací sester je mezi pacienty Popáleninového centra a Oční kliniky. Nejvyšší spokojenost s prací

lékařů je mezi pacienty Radioterapeutické kliniky, Kliniky nukleární medicíny a Ortopedického oddělení. Spokojenost se 

všeobecnými službami je nejvyšší na Klinice nukleární medicíny. 
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Řešitel projektu

RNDr. Tomáš RAITER

řešitel projektu Kvalita Očima Pacientů

� Telefon:   +420 774 203 543

+420 284 686 387

� E-mail: tomas.raiter@volny.cz

raiter@stemmark.cz

� IČ: 4714 6206

� DIČ: CZ 47146206

� Plzeňská 46, 150 00 Praha 5

Řešitel projektu je zkušeným výzkumným pracovníkem. Je zakladatelem 

společnosti pro marketingový výzkum STEM/MARK, a.s., působil jako 

prezident asociace předních výzkumných společností působících v České

republice, zaměřuje se na koncepci a koordinaci významných projektů na 

národní i mezinárodní úrovni. Je jedním z iniciátorů a propagátorů projektu 

Kvalita Očima Pacientů. V rámci tohoto projektu spolupracuje od roku 2001 s 

Ministerstvem zdravotnictví ČR a společností STEM/MARK, a.s. na lokalizaci 

metodiky měření kvality zdravotní péče prostřednictvím systematického 

monitoringu osmi pickerovských dimenzí kvality/spokojenosti pacientů. Při 

měření kvality zdravotní péče spolupracuje také s některými kraji a krajskými 

zdravotními rady. V současné době realizuje podobný výzkum např. ve všech   

oblastních nemocnicích Středočeského kraje. Je spoluautorem publikace 

Strategický marketing zdravotnických zařízení a metodické příručky Kvalita 

Očima Pacientů.

STEM/MARK, a.s.

Na Hrázi 17/176, 180 00 Praha 8

Web: http://www.stemmark.cz

IČO: 6185 9591, DIČ: CZ 6185 9591

Společnost STEM/MARK

� STEM/MARK je společností zkušených odborníků v 

marketingovém výzkumu, kteří se řídí přesvědčením, že 

kvalitní výzkum musí být dialog: Dialog mezi námi a klientem 

a dialog s našimi respondenty otevírají cestu k dobrému 

výzkumu. Dobrý výzkum je předpokladem úspěšného dialogu 

našeho klienta s jeho zákazníky. Nejlepší služby se rodí z 

otevřeného dialogu lidí. Marketingový výzkum je dialog.

� V letošním roce STEM/MARK vstoupí do dvanáctého roku 

existence. Během této doby jsme se stali jednou z předních 

společností v oblasti marketingového výzkumu na českém 

trhu.

� Poskytujeme služby na vysoké profesionální úrovni, prověřené

na několika úrovních společnosti nezávislými orgány české

asociace agentur pro výzkum trhu SIMAR a odpovídající

standardům světové profesní organizace ESOMAR.

� Výzkumné série, rozsáhlý archiv dat pořízených ve vlastní režii 

a znalost prostředí nám umožňují znát odpovědi na některé

otázky ještě dříve, než nám je klienti položí.

� Pomáháme zákazníkům správně porozumět výsledkům 

výzkumu a zvolit optimální marketingovou strategii vedoucí k 

úspěchu a k dosažení jejich cílů. Tím podporujeme jejich růst a 

zlepšování pozice na trhu.
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Parametry projektu

Detaily terénního šetření

� Celkový počet sebraných dotazníků: 3012

� z toho v první vlně 1062

� z toho ve druhé vlně 1950

Termín anketního šetření:

� první vlna: duben – květen 2006

� druhá vlna: září – říjen 2006

Vážení dat

� Sebraná data za nemocnici byla převážena na skutečný

počet pacientů v rámci jednotlivých lůžkových oddělení

nemocnice, který byl dodán FN Ostrava. Zpracování

metodou vážení četností zajišťuje maximální

reprezentativitu výsledků.

� Za obecně přijatelný se považuje rozsah vah v rozmezí mezi 

0,3 -3,0. V datovém souboru se rozsah vah pohybuje mezi 

0,7 – 1,6; což indikuje velmi dobrou shodu sebraných dat a 

celého souboru pacientů.

� Histogram rozložení vah je na straně 15. 
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Dimenze kvality péče

Přijetí do nemocnice

� opoždění péče jako zdroj nespokojenosti nemocných

� zpoždění jsou drahá i v potenciálních nákladech za sníženou 

spokojenost pacientů a ve vedlejších klinických výsledcích

Respekt, ohled, úcta

� pocit anonymity a ztráta identity v nemocnici 

� potřeba být léčen s úctou a respektem

� obavy z nemoci a z ovlivnění života léčbou

� potřeba být informován a být zahrnut do lékařského 

rozhodování o léčbě

Koordinace a integrace péče

� kompetence a schopnosti poskytovatelů péče z pohledu 

pacienta

� uspořádání klinické péče, pomocných služeb a péči první

linie

Informace, komunikace a vzdělávání

� poskytnutí informací o klinickém stavu, vývoji a prognóze

� informace, jak se chovat po propuštění ze zdravotnického 

zařízení

Tělesné pohodlí

� fyzická péče je jednou ze základních služeb, kterou 

poskytovatelé zdravotnických služeb mohou poskytnout z 

pohledu pacienta

� pocit strachu z melancholického vybavení nemocnice

� oceňována je čistota, pohodlí a příjemné prostředí

Citová opora a zmírnění strachu a úzkosti

� strach a úzkost může oslabovat stejně jako fyzické účinky

� úzkost z nemoci a strach z možných důsledku a 

dlouhodobých prognóz

� obavy z účinku nemoci na schopnost postarat se o sebe

� obavy z účinku nemoci na rodinný příjem

Zapojení rodiny a přátel

� rodinní příslušníci a nejbližší přátelé jako sociální a citová

podpora

� obavy z vlivu nemoci na přátele a rodinu

Propuštění a pokračování péče

� neznalost, jak sledovat nebezpečné signá ly, jak užívat léky

Poznámka: Na základě předchozích výzkumů se ukázalo, 

že pacient již při vyplnění v nemocnici dokáže 

poměrně věrohodně popsat průběh propuštění, neboť

v okamžiku vyplňování dotazníku již propouštěcí

procedury běží.
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Hodnocení spokojenosti

Spokojenost podle dimenzí

� Dimenze kvality péče jsou tématicky definované oblasti péče o pacienta. Každou dimenzi sytí 3–10 škálových otázek dotazníku. 

Spokojenost pacientů s poskytovanou péčí v jednotlivých dimenzích vyjadřuje, na kolik procent byl pacient během svého pobytu 

spokojen s poskytnutou péčí, a to ve vybraných ukazatelích, které sytí jednotlivé dimenze.

Souhrnná spokojenost

� Souhrnná spokojenost pacientů s poskytovanou péčí vyjadř uje, na kolik procent byl pacient během svého pobytu spokojen s 

nemocniční péčí, a to souhrnně pro všechny sledované ukazatele.

Spokojenost podle jednotlivých oddělení

� Hodnocení pacientů jednotlivých oddělení byla srovnána s průměrným hodnocením všech ostatních oddělení.

Následující grafy ukazují jednak průměrnou spokojenost pacientů (v grafu znázorněno kolečkem) a jednak 95%  interval spolehlivosti okolo 

této hodnoty (v grafu znázorněno úsečkou).

Šířka intervalu spolehlivosti je ovlivněna počtem odpovědí a jednotností pacientů v jejich odpovědích. Čím více odpovědí a čím vět ší shoda 

v názorech pacientů, tím užší je tento interval.

Statisticky významné odchylky jsou v grafech a v tabulkách vyznačeny barevně.

Červeně jsou vyznačeny významné odchylky směrem nahoru (významně lepší výsledek v souhrnné spokojenosti pacientů daného oddělení) 

a významné odchylky směrem dolů jsou vyznačeny modře (významně horší výsledek v souhrnné spokojenosti pacientů daného oddělení).

Spokojenost s jednotlivými indikátory

Tabulky shrnují rozdíly ve spokojenosti s jednotlivými indikátory podle oddělení. Pro porovnání průmě rného hodnocení na jednotlivých 

odděleních s průměrem za všechny ostatní oddělení byl využit dvou výběrový T-test (Independent T-test). Statisticky významné rozdíly 

byly testovány pro hladinu p=0,05. Odchylky směrem nahoru  jsou v tabulkách zaznamenány znaménkem „+“ a vyznačeny červeně, 

směrem dolů znaménkem „-“ a modře. 
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Struktura vzorku pacientů

� V souboru pacientů je 46 % mužů a 54 % žen. 

� Z hlediska věku převažují pacienti nad 51 let (57 %). 

Nejmladší věková skupina pacientů do 30ti let tvoří asi 

17 % vzorku.
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Přijetí do nemocnice

� Plánované přijetí k hospitalizaci převažuje nad urgentním 

příjmem. 

� Čekací doba na přijetí do nemocnice u pacientů s 

plánovaným příjmem není obvykle delší než jeden měsíc. 

� Většina pacientů, jejichž čekací doba na přijetí byla do 

jednoho měsíce nebo do půl roku, považuje tuto dobu za 

adekvátní vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo byla 

přijata dříve než předpokládala.
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Spokojenost s nemocniční péčí souhrnně pro všechny sledované ukazatele

SOUHRNNÁ SPOKOJENOST
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Souhrnná spokojenost 

� Souhrnná spokojenost pacientů s poskytovanou péčí vyjadřuje, na kolik procent byl pacient během svého 

pobytu spokojen s nemocniční péčí, a to souhrnně pro všechny sledované ukazatele a podle jednotlivých 

oddělení.

� Výzkum prokázal, že kvalita péče ve Fakultní nemocnici v Ostravě je na vysoké úrovni. Souhrnná spokojenost 

za celou nemocnici dosahuje 81 %. Celkovou spokojenost podporuje i fakt, že naprostá většina pacientů

(98 %) by FN v Ostravě doporučila svým přátelům nebo rodině.

� Nejvyšší souhrnná spokojenost je na odděleních:

� Klinika nukleární medicíny

� RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A1 

� POPÁLENINOVÉ CENTRUM

� Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky

� Oční klinika

� Naopak nejnižší souhrnnou spokojenost ve srovnání s průměrem za celou nemocnici, ačkoli stále vysokou 

spokojenost, lze zaznamenat na těchto odděleních: 

� TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM B

� KLINIKA PRO LÉČBU CHOROB INFEKČNÍCH A AIDS

� Chirurgická klinika A
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SPOKOJENOST PACIENTŮ

V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH
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Spokojenost pacientů v jednotlivých dimenzích 

� Tato kapitola se zabývá jednotlivými dimenzemi kvality péče, jednak v rámci celé nemocnice a jednak v rámci 

jednotlivých oddělení. 

� Dimenze představují tématicky definované oblasti péče o pacienta sycené jednotlivými indikátory (otázkami). 

Spokojenost pacientů s poskytovanou péčí v jednotlivých dimenzích vyjadřuje, na kolik procent byl pacient 

během svého pobytu spokojen s poskytnutou péčí, a to ve vybraných indikátorech, které sytí jednotlivé

dimenze.

� I v případě jednotlivých dimenzí podílejících se na souhrnné spokojenosti je celková spokojenost pacientů

vysoká. U pěti z celkově osmi dimenzí převyšuje hranici 80 %. 

� Z hlediska celkového hodnocení FN v Ostravě je spokojenost pacientů vůbec nejvyšší v dimenzích zapojení

rodiny a propuštění a pokračování péče. Vyšší než průměrná spokojenost je rovněž s přijetím do nemocnice. 

Naopak mírně nižší spokojenost oproti průměru (celkově se však stále jedná o vysokou spokojenost) vyjadřují

pacienti  s citovou oporou, s respektem, ohledem, úctou a s tělesným pohodlím.

� Následující graf ukazuje spokojenost pacientů v jednotlivých dimenzích za celou nemocnici. Další části kapitoly 

postupně analyzují jednotlivé dimenze na jedné straně podle podílu jednotlivých indikátorů na sycení dané

dimenze, na straně druhé podle hodnocení dané dimenze v jednotlivých oddělení. 
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Spokojenost v rámci všech dotazovaných oddělení FN Ostrava

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006



Přijetí do nemocnice

Otázky sytící dimenzi:

� Byl termín Vašeho přijetí nemocnicí změněn?

� Jak dlouhá Vám připadala doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem k Vašemu

zdravotnímu stavu?

� Zhoršily se Vaše zdravotní potíže během čekání na přijetí do nemocnice?

� Jak na Vás působil první kontakt s nemocnicí (na pohotovosti, na příjmu apod.)?

� Dostal/a jste během přijetí dostatek informací o svém zdravotním stavu a dalším 

průběhu Vaší léčby?

� Jak dlouho jste při příjmu do nemocnice čekal/a na uložení na lůžko?

� Jak byste oznámkoval/a organizaci a plynulost Vašeho přijetí do nemocnice?
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Přijetí do nemocnice 

� V rámci dimenze „přijetí do nemocnice“, jsou nejlépe hodnoceny indikátory, tj. otázky nejvíce sytící danou dimenzi:

� Doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem ke zdravotnímu stavu 

� Vývoj zdravotních potíží během čekání na přijetí do nemocnice (tj. během čekání na přijetí se zdravotní potíže 

nezhoršily)

� Dodržení termínu přijetí

� Doba čekání na lůžko

� Mezi indikátory s nižší celkovou spokojeností se řadí:

� Organizaci a plynulost přijetí do nemocnice

� S dimenzí přijetí do nemocnice byli spokojenější pacienti z oddělení :

� Klinika nukleární medicíny (statisticky významné)

� Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky (statisticky významné)

� RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A3

� RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A1

� Oddělení urologické (statisticky významné)

� Oddělení, ve kterých je prokazatelně statisticky významná nižší spokojenost s přijetím do nemocnice, jsou :

� TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM B 

� TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM A 

�

KLINIKA PRO LÉČBU CHOROB INFEKČNÍCH A AIDS 

� INTERNÍ KLINIKA C
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Přijetí do nemocnice - otázky sytící dimenzi
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Respekt, ohled, úcta

Otázky sytící dimenzi:

� Znal/a jste svého ošetřujícího lékaře?

� Hovořil před Vámi lékař tak, jako byste nebyl/a přítomen/a?

� Hovořila před Vámi zdravotní sestra tak, jako byste nebyl/a přítomen/a?

� Měl/a jste důvěru ke zdravotním sestrám, které Vás ošetřovaly?

� Chtěl/a jste být více zapojen/a do rozhodování o své léčbě?

� Cítíte celkově, že jste byl/a léčen/a s úctou a respektem?
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Respekt, ohled a úcta 

� V rámci dimenze „respekt, ohled a úcta“, jsou nejlépe hodnoceny následujícími indikátory související s komunikací a 

respektem ze strany zdravotnického personálu:

� Způsob komunikace před pacientem ze strany sestry

� Způsob komunikace před pacientem ze strany lékaře

� Úcta a respekt ze strany zdravotnického personálu

� Mezi indikátory sytící tuto dimenzi slaběji patří:

� Znalost ošetřujícího lékaře

� Potřeba většího zapojení do rozhodování o vlastní léčbě

� Oddělení, ve kterých je nejvyšší spokojenost s respektováním a zapojením pacienta do léčby:

� Klinika nukleární medicíny (statisticky významné)

� ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ (statisticky významné)

� RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A4 (statisticky významné)

� RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A1 (statisticky významné)

� Popáleninové centrum

� Oční klinika (statisticky významné)

� Klinika plastické chirurgie a chirurgie ruky (statisticky významné)

� Oddělení, ve kterém je nižší spokojenost s respektem vůči pacientovi:

� INTERNÍ KLINIKA C (statisticky významné)

� PORODNICE (statisticky významné)
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RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita péče očima pacientů Fakultní nemocnice Ostrava, 2006 strana 31

INTERNÍ KLINIKA C

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM B

PORODNICE

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA B

Oddělení urologické

INTERNÍ KLINIKA A

ORL KLINIKA

GYNEKOLOGIE

INTERNÍ KLINIKA D

Chirurgická klinika B

Oddělení kožní

KLINIKA LÉČBY INF. CHOROB

Chirurgická klinika A

Klinika tuberk. a resp. nemocí

Klinika nukleární medicíny

ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ

RADIOTERAP. KLINIKA A4

RADIOTERAP. KLINIKA A1

POPÁLENINOVÉ CENTRUM

Oční klinika

Centrum plastické chir. a chir. ruky

Klinika léčebné rehabilitace

Oddělení psychiatrické

RADIOTERAP. KLINIKA A3

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA A

INTERNÍ KLINIKA B

RADIOTERAP. KLINIKA A5

Kardiochirurgické centrum

NEUROLOGICKÁ KLINIKA B

KLINIKA OBLIČ. CHIRURGIE

NEUROLOGICKÁ KLINIKA A

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM A

Chirurgická klinika C+D

88,1

87,5

86,4

86,4

86,2

84,6

84,0

83,0

81,8

81,6

81,4

81,2

81,1

80,3

80,2

79,6

79,5

78,7

78,7

78,4

77,4

77,3

76,8

75,9

75,8

75,7

75,3

75,1

75,1

73,9

73,4

72,7

69,1(n=150)

(n=34)

(n=213)

(n=47)

(n=165)

(n=147)

(n=99)

(n=115)

(n=93)

(n=126)

(n=52)

(n=102)

(n=54)

(n=71)

(n=101)

(n=156)

(n=99)

(n=84)

(n=64)

(n=76)

(n=48)

(n=139)

(n=82)

(n=46)

(n=32)

(n=58)

(n=149)

(n=120)

(n=26)

(n=46)

(n=61)

(n=88)

(n=67)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006



Koordinace a integrace péče

Otázky sytící dimenzi:

� Stalo se Vám, že jste dostal/a během pobytu v nemocnici od zdravotnického 

personálu (lékařů, sester) protichůdné informace?

� Vyhovovala Vám dosažitelnost zdravotnického personálu v nemocnici?

� Měl/a jste dostatek soukromí, když s Vámi lékař probíral Váš zdravotní stav nebo 

léčbu?

� Měl/a jste dostatek soukromí během vyšetření nebo léčby?

� Jak jste byl/a celkově spokojen/a s rychlostí,  s jakou Vám personál poskytl pomoc, 

když jste ji potřeboval/a?

� Pokud jste byl/a předem informován/a o vyšetření či zákroku, který jste měl/a 

podstoupit, stalo se, že jeho termín nebyl dodržen?

� Jak byste celkově ohodnotil/a péči, která Vám zde byla poskytnuta?
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Koordinace a integrace péče

� Indikátory, které dimenzi koordinace a integrace péče sytí nejvíce, jsou :

� Kontinuita předávání informací ze strany zdravotnického personálu

� Dostatek soukromí během vyšetření nebo léčby

� Změna termínu dohodnutého vyšetření či zákroku

� Mezi indikátory dimenze koordinace a integrace péče, se kterými jsou pacienti v rámci dimenze méně spokojeni, se řadí:

� Celkové hodnocení péče

� Mezi oddělení, ve kterých je spokojenost s koordinací péče o pacienta významně vyšší než průměr, patří: 

� RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A1 (statisticky významné)

� Klinika nukleární medicíny (statisticky významné)

� ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ (statisticky významné)

� Oční klinika (statisticky významné)

� Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky (statisticky významné)

� Oddělení, ve kterém byla míra spokojenosti pacientů nižší než průměrná spokojenost s dimenzí koordinace 

a integrace, jsou:

� Chirurgická klinika A (statisticky významné)

� NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA B (statisticky významné)

� PORODNICE (statisticky významné)

� INTERNÍ KLINIKA C (statisticky významné)
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Koordinace a integrace péče podle jednotlivých oddělení

ZÁKLAD: Respondenti na jednotlivých odděleních

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006



Informace a komunikace

Otázky sytící dimenzi:

� Byl/a jste celkově spokojen/a s takovými službami nemocnice, jako je např. 

možnost telefonovat, sledovat TV, zakoupit si noviny atd.?

� Vyhovovalo Vám, jak často Vás ošetřující lékař navštěvoval?

� Když jste položil/a lékaři důležitou otázku, dostal/a jste odpověď, které jste 

rozuměl/a?

� Hovořil s Vámi lékař každý den?

� Když jste položil/a zdravotní sestře důležitou otázku, dostal/a jste odpověď, které

jste rozuměl/a?

� Byl/a jste seznámen/a s právy nemocného?
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Informace a komunikace

� Dimenzi informace a komunikace sytí nejvíce indikátory spojené:  

� S frekvencí setkávání pacienta s lékařem

� Se seznámením s právy nemocného:

� S frekvencí hovorů s lékařem

� Nižší spokojenost pacientů v rámci dimenze informace a komunikace je s ukazateli:

� Srozumitelnost odpovědí lékaře

� Vybrané služby nemocnice (telefon, TV, noviny atd.)

� S komunikací a informovaností jsou nejvíce spokojeni pacienti z těchto oddělení: 

� Klinika nukleární medicíny (statisticky významné)

� RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A1 (statisticky významné)

� ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ (statisticky významné)

� RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A5

� Oční klinika (statisticky významné)

� Oddělení, ve kterém byla míra spokojenosti pacientů nižší než průměrná spokojenost s dimenzí koordinace 

a integrace, jsou:

� KLINIKA PRO LÉČBU CHOROB INFEKČNÍCH A AIDS (statisticky významné)

� TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM B (statisticky významné)

� Chirurgická klinika A (statisticky významné)

� INTERNÍ KLINIKA C (statisticky významné)
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Informace

Frekvence návštěv 

ošetřujícího lékaře

Seznámení s právy 

nemocného

Frekvence hovorů s lékařem

Srozumitelnost odpovědí 

sester

Spokojenost s vybranými 

službami nemocnice (telefon, 

TV, noviny atd.)

Srozumitelnost odpovědí 

lékaře

82,3

95,8

94,0

90,4

76,6

72,1

66,2

(n=3001)
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Informace - otázky sytící dimenzi

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006



RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita péče očima pacientů Fakultní nemocnice Ostrava, 2006 strana 39

NEUROLOGICKÁ KLINIKA A

Chirurgická klinika B

RADIOTERAP. KLINIKA A3

Centrum plastické chir. a chir. ruky

ORL KLINIKA

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM A

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA A

Klinika léčebné rehabilitace

NEUROLOGICKÁ KLINIKA B

INTERNÍ KLINIKA B

KLINIKA OBLIČ. CHIRURGIE

POPÁLENINOVÉ CENTRUM

Kardiochirurgické centrum

RADIOTERAP. KLINIKA A4

Oční klinika

RADIOTERAP. KLINIKA A5

ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ

RADIOTERAP. KLINIKA A1

Klinika nukleární medicíny

INTERNÍ KLINIKA D

Oddělení urologické

Oddělení kožní

GYNEKOLOGIE

INTERNÍ KLINIKA A

PORODNICE

Klinika tuberk. a resp. nemocí

Oddělení psychiatrické

Chirurgická klinika C+D

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA B

INTERNÍ KLINIKA C

Chirurgická klinika A

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM B

KLINIKA LÉČBY INF. CHOROB

73,1

74,9

76,6

77,7

79,0

79,2

79,6

79,8

79,9

80,6

80,7

80,7

81,7

81,8

81,9

82,5

82,6

83,1

83,2

83,4

83,4

83,4

83,5

83,8

84,7

85,1

85,7

86,4

87,0

87,4

88,5

90,7

91,5

(n=67)

(n=46)

(n=88)

(n=48)

(n=120)

(n=61)

(n=76)

(n=26)

(n=84)

(n=139)

(n=64)

(n=58)

(n=82)

(n=156)

(n=99)

(n=149)

(n=46)

(n=126)

(n=99)

(n=93)

(n=165)

(n=52)

(n=115)

(n=147)

(n=213)

(n=71)

(n=32)

(n=101)

(n=47)

(n=150)

(n=54)

(n=34)

(n=102)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Informace a komunikace podle jednotlivých oddělení

ZÁKLAD: Respondenti na jednotlivých odděleních

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006



Tělesné pohodlí

Otázky sytící dimenzi:

� Rušil Vás v noci hluk?

� Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou pokojů?

� Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou toalet a sprch?

� Vyhovovala Vám teplota ve Vašem pokoji?

� Vyhovovala Vám doba ranního buzení?

� Jak byste ohodnotil/a kvalitu jídla?

� Jaké množství jídla jste dostával/a?

� Vyhovovala Vám doba podávání jídel?

� Stalo se Vám někdy, že jste spadl/a z lůžka?

� Bylo množství léků, které jste dostával/a na utišení bolesti pro Vás vyhovující? 
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Tělesné pohodlí

� V rámci dimenze tělesné pohodlí, která patří mezi dimenze s nižší než průměrnou spokojeností, jsou pacienti 

nejspokojenější s indikátory :

� Téměř žádný pacient nemá zkušenost s pády z lůžka

� Doba podávání jídel rovněž vyhovuje téměř většině pacientů

�

Vysoká spokojenost je rovněž s tišením bolesti, čistotou pokojů, teplotou na pokojích a s množstvím jídla. 

� Dimenzi tělesné pohodlí již méně sytí indikátory :

� Kvalita jídla

� Doba ranního buzení

� S dimenzí shrnující indikátory tělesného pohodlí jsou nejvíce spokojeni pacienti z těchto oddělení :

� RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A1 (statisticky významné)

� Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky (statisticky významné)

� Oční klinika (statisticky významné)

� Klinika nukleární medicíny (statisticky významné)

� NEUROLOGICKÁ KLINIKA A (statisticky významné)

� INTERNÍ KLINIKA A (statisticky významné)

� INTERNÍ KLINIKA B (statisticky významné)

� Odděleními, ve kterých je statisticky prokazatelně nižší spokojenost pacientů s dimenzí tělesného pohodlí, jsou: 

GYNEKOLOGIE, PORODNICE, KLINIKA OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE, KLINIKA PRO LÉČBU CHOROB INFEKČNÍCH A AIDS a 

Chirurgické kliniky A a B



RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita péče očima pacientů Fakultní nemocnice Ostrava, 2006 strana 42

Kvalita jídla

Doba ranního buzení

Čistota toalet a sprch

Noční hluk

Množství jídla

Teplota na pokoji

Čistota pokojů

Tišení bolesti

Doba podávání jídel

Pády z lůžka

Tělesné pohodlí

33,8

61,6

76,4

79,4

83,0

83,6

86,3

94,5

97,3

98,7

79,0

(n=3007)
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Tělesné pohodlí - otázky sytící dimenzi

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006
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Tělesné pohodlí podle jednotlivých oddělení

ZÁKLAD: Respondenti na jednotlivých odděleních

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006



Citová opora

Otázky sytící dimenzi:

� Jak byste zhodnotil/a Váš vztah k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry? 

� Pokud jste měl/a strach nebo obavy ze svého stavu nebo léčby, byl lékař ochotný si 

s Vámi promluvit?

� Pokud jste měl/a strach nebo obavy ze svého stavu nebo léčby, byla zdravotní

sestra ochotna si s Vámi promluvit?

� Jak hodnotíte postoj celého personálu této nemocnice? Řekl/a byste, že postoj byl 

soucitný a uklidňující a jeho schopnost vzbudit ve Vás dobré pocity byla 

uspokojující?

� Jak jste byl/a spokojen/a s tím, jak personál nemocnice zajistil Vaše citové a 

duchovní potřeby?
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Citová opora

� Pacienti v rámci dimenze citové opory, která je dimenzí s nejnižší mírou spokojenosti, nejlépe hodnotí postoje celého 

personálu nemocnice (téměř všichni pacienti byli spokojeni s postojem personálu, tj. s tím, že postoj personálu byl 

soucitný a uklidňující a měl schopnost vzbudit v pacientovi dobré pocity). 

� Z hlediska citové opory jsou pacienti méně spokojeni se :

� Vztahem k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry

� Zajištěním citových a duchovních potřeb

� Se zajištěním citové opory jsou nejvíce spokojeni pacienti z těchto oddělení :

� RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A1 (statisticky významné)

� Klinika nukleární medicíny (statisticky významné)

� Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky (statisticky významné)

� ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ (statisticky významné)

� INTERNÍ KLINIKA B

� Odděleními, ve kterých je spokojenost pacientů s citovou dimenzí statisticky nejslabší, jsou:

� TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM B (statisticky významné)

� Chirurgické kliniky A, C+D (statisticky významné)

� NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA B (statisticky významné)

� PORODNICE (statisticky významné)
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Vztah k ošetřujícímu lékaři z 

hlediska důvěry

Zajištění citových a 

duchovních potřeb

Ochota rozptýlit obavy a 

strach ze strany lékaře

Ochota rozptýlit obavy a 

strach ze strany sestry

Hodnocení postoje celého 

personálu nemocnice

Citová opora

64,5

65,3

76,6

77,5

97,1

75,7

(n=2996)
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Citová opora - otázky sytící dimenzi

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006
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Citová opora a zmírnění strachu a úzkosti podle oddělení

ZÁKLAD: Respondenti na jednotlivých odděleních

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006



Zapojení rodiny

Otázky sytící dimenzi:

� Vyhovovala Vám doba návštěv?

� Měli Vaši blízcí dostatek příležitostí hovořit s lékařem?

� Vysvětlili lékaři nebo zdravotní sestry Vašim blízkým, jakou pomoc potřebujete při 

zotavování?
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Zapojení rodiny

� Dimenze zapojení rodiny je vůbec nejlépe hodnocená dimenze. Se všemi indikátory, které sytí tuto dimenzi, bylo 

spokojeno 90 % pacientů. 

� Dimenzi zapojení rodiny je vysoce příznivě hodnocena ve všech odděleních, přesto lze říci, že nejlépe je hodnocena 

pacienty z těchto oddělení :

� RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A1, A3, A4, A5 

� Kardiochirurgické centrum

� INTERNÍ KLINIKA B

� NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA A

� Oční klinika

� NEUROLOGICKÁ KLINIKA A

� Statisticky prokazatelně nižší spokojenost se zapojením rodiny je v odděleních: 

� PORODNICE

� KLINIKA PRO LÉČBU CHOROB INFEKČNÍCH A AIDS
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Doba návštěv

Vysvětlení péče po propuštění 

rodině

Dostatek příležitostí pro 

rodinu hovořit s lékařem

Zapojení rodiny

88,9

90,3

93,1

90,0

(n=2960)
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Zapojení rodiny - otázky sytící dimenzi

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006



RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita péče očima pacientů Fakultní nemocnice Ostrava, 2006 strana 51

INTERNÍ KLINIKA C

Oddělení kožní

Klinika tuberk. a resp. nemocí

ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA B

Oddělení urologické

NEUROLOGICKÁ KLINIKA B

INTERNÍ KLINIKA A

Klinika nukleární medicíny

NEUROLOGICKÁ KLINIKA A

Oční klinika

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA A

INTERNÍ KLINIKA B

Kardiochirurgické centrum

RADIOTERAP. KLINIKA A3

POPÁLENINOVÉ CENTRUM

RADIOTERAP. KLINIKA A5

RADIOTERAP. KLINIKA A4

RADIOTERAP. KLINIKA A1

Chirurgická klinika A

Klinika léčebné rehabilitace

Centrum plastické chir. a chir. ruky

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM A

Chirurgická klinika B

ORL KLINIKA

GYNEKOLOGIE

KLINIKA OBLIČ. CHIRURGIE

INTERNÍ KLINIKA D

Chirurgická klinika C+D

Oddělení psychiatrické

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM B

KLINIKA LÉČBY INF. CHOROB

PORODNICE

63,2

83,7

85,4

85,9

86,4

86,6

87,2

88,2

89,7

90,1

90,9

90,9

91,1

91,4

91,7

91,9

92,3

92,6

93,0

93,5

94,0

94,6

94,9

95,1

95,2

95,9

96,2

96,6

96,9

97,2

97,4

98,0

99,4

(n=46)

(n=61)

(n=48)

(n=26)

(n=46)

(n=76)

(n=139)

(n=82)

(n=120)

(n=99)

(n=67)

(n=147)

(n=64)

(n=165)

(n=47)

(n=88)

(n=71)

(n=52)

(n=150)

(n=54)

(n=58)

(n=149)

(n=156)

(n=126)

(n=99)

(n=115)

(n=84)

(n=93)

(n=101)

(n=32)

(n=34)

(n=102)

(n=213)
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Zapojení rodiny podle jednotlivých oddělení

ZÁKLAD: Respondenti na jednotlivých odděleních

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006



Propuštění a pokračování péče

Otázky sytící dimenzi:

� Vyskytly se nějaké problémy, které způsobily odklad Vašeho propuštění z 

nemocnice?

� Vysvětlili Vám zdravotníci, jak o sebe máte pečovat a jak užívat léky po propuštění

z nemocnice?

� Řekl Vám někdo, jaké nebezpečné příznaky Vašeho zdravotního stavu máte po 

propuštění z nemocnice sledovat?

� Nabídli Vám zdravotníci pomoc při zajišťování domácí péče po propuštění z 

nemocnice (např. pečovatelská služba, sociální pracovník apod.)?

� Doporučil/a byste tuto nemocnici rodině nebo přátelům?
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Propuštění a pokračování péče a komunikace

� S procedurou propouštění a s následnou péčí jsou pacienti v celkovém hodnocení velmi spokojeni.

� U 3 z 5 indikátorů, které sytí tuto dimenzi, je spokojenost pacientů 90 a více procent. Nejméně tuto dimenzi sytí

indikátor „nabídka pomoci při zajišťování domácí péče po propuštění z nemocnice“. S tímto ukazatelem je spokojeno jen  

63 % pacientů.

� S procedurou propuštění jsou vysoce spokojeni pacienti na všech odděleních. Vyšší než průměrné hodnocení a 

prokazatelně statisticky významné je na klinice nukleární medicíny a v TRAUMATOLOGICKÉM CENTRU B. 

� Naopak s propouštěním a pokračováním v léčbě jsou nejméně spokojeni pacienti z INTERNÍ KLINIKY C a INTERNÍ

KLINIKY D.
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Nabídka pomoci při zajišťování 

domácí péče po propuštění z 

nemocnice

Doporučení nemocnice rodině 

nebo přátelům

Informace o možných 

nebezpečných příznacích po 

propuštění z nemocnice

Průběh propuštění 

z nemocnice

Informace o péči a užívání 

léků po propuštění z 

nemocnice

Propuštění a pokračování 

péče

62,5

81,8

90,1

90,9

96,4

88,1

(n=2940)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Propuštění a pokračování péče - otázky sytící dimenzi

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006
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Chirurgická klinika B

Klinika tuberk. a resp. nemocí

ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM B

Kardiochirurgické centrum

INTERNÍ KLINIKA A

Klinika léčebné rehabilitace

PORODNICE

KLINIKA OBLIČ. CHIRURGIE

Oddělení kožní

Oční klinika

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA A

INTERNÍ KLINIKA B

Centrum plastické chir. a chir. ruky

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM A

RADIOTERAP. KLINIKA A5

RADIOTERAP. KLINIKA A1

POPÁLENINOVÉ CENTRUM

Klinika nukleární medicíny

Chirurgická klinika A

Chirurgická klinika C+D

Oddělení urologické

GYNEKOLOGIE

RADIOTERAP. KLINIKA A4

KLINIKA LÉČBY INF. CHOROB

NEUROLOGICKÁ KLINIKA A

NEUROLOGICKÁ KLINIKA B

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA B

ORL KLINIKA

INTERNÍ KLINIKA C

Oddělení psychiatrické

RADIOTERAP. KLINIKA A3

INTERNÍ KLINIKA D

83,5

83,6

84,0

84,2

84,5

84,8

85,1

85,5

85,8

85,9

86,6

86,9

87,0

87,4

87,5

87,6

87,7

88,1

88,2

88,5

88,7

88,7

89,1

89,6

90,0

90,4

91,1

91,1

92,0

93,4

93,8

94,0

95,3

(n=67)

(n=26)

(n=46)

(n=48)

(n=156)

(n=149)

(n=139)

(n=82)

(n=120)

(n=52)

(n=84)

(n=213)

(n=58)

(n=147)

(n=76)

(n=34)

(n=88)

(n=71)

(n=126)

(n=54)

(n=101)

(n=165)

(n=115)

(n=61)

(n=102)

(n=99)

(n=64)

(n=47)

(n=99)

(n=150)

(n=32)

(n=46)

(n=93)
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Propuštění a pokračování péče podle jednotlivých oddělení

ZÁKLAD: Respondenti na jednotlivých odděleních

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006



SPOKOJENOST PACIENTŮ

NA JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ
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Spokojenost pacientů v jednotlivých dimenzích –

porovnání oddělení

� Průměrná spokojenost pacientů z oddělení nukleární medicíny téměř ve všech dimenzích přesahuje celkový průměr za ostatní

oddělení. Spokojenost pacientů ve srovnání s ostatními odděleními je celkově vyšší také v radioterapeutické klinice A1 (v 6 z 8 

dimenzí), v centru plastické chirurgie a na oční klinice (v 5 z 8 dimenzí)

� Naopak podprůměrně jsou hodnoceny INTERNÍ KLINIKA C, KLINIKA PRO LÉČBU CHOROB INFEKČNÍCH A AIDS a PORODNICE

Základ: respondenti na jednotlivých odděleních 

Přijetí do 

nemocnice

Respekt, 

ohled, úcta

Koordinace a 

integrace 

péče

Informace

Tělesné 

pohodlí

Citová opora

Zapojení 

rodiny

Propuštění a 

pokračování péče

Plastická chirurgie

+ + + + +

Chirurgická klinika A

- - - -

Chirurgická klinika B

-

Chirurgická klinika C+D

-

Kardiochirurgické centrum

+

Klinika léčebné rehabilitace

Klinika nukleární medicíny

+ + + + + + +

Klinika respiračních nemocí

Oční klinika

+ + + + +

Oddělení kožní

Oddělení psychiatrické

Oddělení urologické

+

INTERNÍ KLINIKA A

+ +

INTERNÍ KLINIKA B

+ +

INTERNÍ KLINIKA C

- - - - -

INTERNÍ KLINIKA D

-

KLINIKA PRO LÉČBU CHOROB INF. A AIDS

- - - - -

KLINIKA ÚSTNÍ,ČELISTNÍ A OBLIČ. CHIRURGIE

-

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA A

+

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA B

- -

NEUROLOGICKÁ KLINIKA A

+ +

NEUROLOGICKÁ KLINIKA B

ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ 

+ + + +

ORL KLINIKA

POPÁLENINOVÉ CENTRUM

GYNEKOLOGIE

- -

PORODNICE

- - - - -

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A1

+ + + + + +

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A3

+

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A4

+ +

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A5

+

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM A

- +

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM B

- - -

Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05)

               "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05)

Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých dimenzích v porovnání daného oddělení s ostatními odděleními
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Hodnocení v rámci jednotlivých oddělení

Celkem

Propuštění a 

pokračování péče

Zapojení rodiny

Přijetí do nemocnice

Koordinace a 

integrace péče

Tělesné pohodlí

Respekt, ohled, úcta

Informace

Citová opora

81,1

88,0

89,9

83,2

80,6

78,7

78,3

82,2

75,4

Ostatní odd.: (n=2860)

82,6

83,1

84,0

85,0

88,0

90,8

90,9

91,1

86,5

Oddělení: (n=148)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Plastická chirurgie a chirurgie ruky - 

porovnání s ost. odd. FN Ostrava

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006

Celkem

Zapojení rodiny

Propuštění a 

pokračování péče

Přijetí do nemocnice

Respekt, ohled, úcta

Informace

Tělesné pohodlí

Koordinace a 

integrace péče

Citová opora

81,5

90,0

88,1

83,6

78,6

82,4

79,1

81,2

75,9

Ostatní odd.: (n=2955)

64,8

70,1

73,5

76,6

77,4

79,9

87,4

91,4

76,1

Oddělení: (n=54)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Chirurgická klinika A 

- porovnání s ost. odd. FN Ostrava

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006

Celkem

Propuštění a 

pokračování péče

Zapojení rodiny

Přijetí do nemocnice

Koordinace a 

integrace péče

Tělesné pohodlí

Respekt, ohled, úcta

Informace

Citová opora

86,5

91,1

90,9

90,8

88,0

85,0

84,0

83,1

82,6

(n=148)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Plastická chirurgie a chirurgie ruky - 

hodnocení v jedn. dimenzích

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006

Celkem

Zapojení rodiny

Propuštění a 

pokračování péče

Přijetí do nemocnice

Respekt, ohled, úcta

Informace

Tělesné pohodlí

Koordinace a 

integrace péče

Citová opora

76,1

91,4

87,4

79,9

77,4

76,6

73,5

70,1

64,8

(n=54)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Chirurgická klinika A - 

hodnocení v jedn. dimenzích

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006
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Hodnocení v rámci jednotlivých oddělení

Celkem

Zapojení rodiny

Propuštění a 

pokračování péče

Informace

Přijetí do nemocnice

Koordinace a 

integrace péče

Respekt, ohled, úcta

Tělesné pohodlí

Citová opora

81,5

90,0

88,2

82,2

83,7

81,1

78,7

79,2

75,9

Ostatní odd.: (n=2883)

71,5

75,5

75,9

78,7

80,6

82,5

87,5

90,1

79,5

Oddělení: (n=125)
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Chirurgická klinika B - 

porovnání s ost. odd. FN Ostrava

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006

Citová opora

Tělesné pohodlí

Respekt, ohled, úcta

Informace

Přijetí do nemocnice

Koordinace a 

integrace péče

Zapojení rodiny

Propuštění a 

pokračování péče

Celkem

75,9

79,0

78,6

82,4

83,7

80,9

90,1

88,2

81,5

Ostatní odd.: (n=2908)

79,6

87,0

86,4

81,8

80,8

79,2

78,7

78,2

69,9

Oddělení: (n=100)
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Chirurgická klinika C+D - 

porovnání s ost. odd. FN Ostrava

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006

Citová opora

Tělesné pohodlí

Respekt, ohled, úcta

Koordinace a 

integrace péče

Přijetí do nemocnice

Informace

Propuštění a 

pokračování péče

Zapojení rodiny

Celkem

71,5

75,5

75,9

78,7

80,6

82,5

87,5

90,1

79,5(n=125)
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Chirurgická klinika B - 

hodnocení v jedn. dimenzích

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006

Celkem

Propuštění a 

pokračování péče

Zapojení rodiny

Koordinace a 

integrace péče

Přijetí do nemocnice

Informace

Respekt, ohled, úcta

Tělesné pohodlí

Citová opora

79,6

87,0

86,4

81,8

80,8

79,2

78,7

78,2

69,9

(n=100)
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Chirurgická klinika C+D - 

hodnocení v jedn. dimenzích

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006
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Hodnocení v rámci jednotlivých oddělení

Celkem

Zapojení rodiny

Propuštění a 

pokračování péče

Informace

Koordinace a 

integrace péče

Přijetí do nemocnice

Respekt, ohled, úcta

Citová opora

Tělesné pohodlí

81,4

89,8

88,1

82,2

80,9

83,6

78,6

75,6

79,1

Ostatní odd.: (n=2933)

76,7

80,3

80,3

82,2

83,4

85,7

88,2

96,6

82,8

Oddělení: (n=75)
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Kardiochirurgické centrum - 

porovnání s ost. odd. FN Ostrava

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006

Celkem

Zapojení rodiny

Propuštění a 

pokračování péče

Přijetí do nemocnice

Koordinace a 

integrace péče

Informace

Respekt, ohled, úcta

Tělesné pohodlí

Citová opora

81,3

90,0

88,1

83,5

80,8

82,2

78,5

78,9

75,6

Ostatní odd.: (n=2951)

80,6

82,9

83,0

83,4

87,0

87,6

88,7

91,1

85,1

Oddělení: (n=58)
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Klinika léčebné rehabilitace - 

porovnání s ost. odd. FN Ostrava

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006
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Hodnocení v rámci jednotlivých oddělení
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ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení
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Hodnocení v rámci jednotlivých oddělení
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ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení
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Hodnocení v rámci jednotlivých oddělení
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Oddělení psychiatrické - 

porovnání s ost. odd. FN Ostrava

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení
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ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení
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Oddělení psychiatrické - 
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ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení
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hodnocení v jedn. dimenzích

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení
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Hodnocení v rámci jednotlivých oddělení
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Hodnocení v rámci jednotlivých oddělení
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porovnání s ost. odd. FN Ostrava

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení
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POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006

Respekt, ohled, úcta

Koordinace a 

integrace péče

Citová opora

Informace

Tělesné pohodlí

Přijetí do nemocnice

Propuštění a 

pokračování péče

Zapojení rodiny

Celkem

69,1

74,7

75,0

77,7

78,6

79,1

84,2

91,7

77,5(n=150)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

INTERNÍ KLINIKA C - 

hodnocení v jedn. dimenzích

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006

Respekt, ohled, úcta

Koordinace a 

integrace péče

Citová opora

Přijetí do nemocnice

Informace

Tělesné pohodlí

Propuštění a 

pokračování péče

Zapojení rodiny

Celkem

75,8

79,0

79,5

80,1

81,8

82,1

83,5

86,6

80,6(n=93)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

INTERNÍ KLINIKA D - 

hodnocení v jedn. dimenzích

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006



RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita péče očima pacientů Fakultní nemocnice Ostrava, 2006 strana 66

Hodnocení v rámci jednotlivých oddělení
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pokračování péče

Zapojení rodiny

Informace
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Koordinace a 
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Respekt, ohled, úcta

Tělesné pohodlí

Citová opora
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89,1
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73,9

72,3

(n=84)
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KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ, OBL. CHIR. - 

hodnocení v jedn. dimenzích

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006
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Zapojení rodiny

Přijetí do nemocnice

Respekt, ohled, úcta

Koordinace a 

integrace péče

Informace

Tělesné pohodlí

Citová opora

76,0

85,8

83,7

78,6

77,3

74,8

73,1

71,2

70,7

(n=102)
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KLINIKA LÉČBY CHOROB INF. A AIDS - 

hodnocení v jedn. dimenzích

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006
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Tělesné pohodlí

Citová opora

81,6
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Ostatní odd.: (n=2907)
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Oddělení: (n=102)
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KLINIKA LÉČBY CHOROB INF. A AIDS - 

porovnání s ost. odd. FN Ostrava

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006
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Hodnocení v rámci jednotlivých oddělení

Citová opora

Tělesné pohodlí

Respekt, ohled, úcta
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Koordinace a 

integrace péče

Přijetí do nemocnice

Propuštění a 

pokračování péče

Zapojení rodiny

Celkem
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83,6(n=82)
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ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA A - 

hodnocení v jedn. dimenzích

Celkem

Zapojení rodiny

Propuštění a 

pokračování péče

Tělesné pohodlí

Přijetí do nemocnice

Informace

Respekt, ohled, úcta

Koordinace a 

integrace péče

Citová opora

77,5

93,0

84,8

80,6

79,4

79,0

73,9

73,0

65,5

(n=47)
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NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA B - 

hodnocení v jedn. dimenzích

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006
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pokračování péče

Přijetí do nemocnice
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integrace péče
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Respekt, ohled, úcta

Tělesné pohodlí

Citová opora

81,3

89,8
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75,7

Ostatní odd.: (n=2927)
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95,9

83,6

Oddělení: (n=82)
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NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA A - 

porovnání s ost. odd. FN Ostrava

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006
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Propuštění a 

pokračování péče

Tělesné pohodlí
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integrace péče

Citová opora

81,5

89,9
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Ostatní odd.: (n=2962)
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77,5

Oddělení: (n=47)
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NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA B - 

porovnání s ost. odd. FN Ostrava

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006
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Hodnocení v rámci jednotlivých oddělení

Celkem

Zapojení rodiny

Propuštění a 

pokračování péče

Tělesné pohodlí

Informace

Koordinace a 

integrace péče

Přijetí do nemocnice

Respekt, ohled, úcta

Citová opora

81,9

95,1

85,5

82,8

81,9

81,0

79,7

79,5

76,7

(n=99)
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NEUROLOGICKÁ KLINIKA A 

- hodnocení v jedn. dimenzích

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006
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Zapojení rodiny

Propuštění a 

pokračování péče

Informace

Přijetí do nemocnice
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Tělesné pohodlí
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integrace péče

Citová opora

80,1

94,0

85,1
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81,6

80,2

78,6

75,8

69,6

(n=64)
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NEUROLOGICKÁ KLINIKA B - 

hodnocení v jedn. dimenzích

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006
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Propuštění a 

pokračování péče

Tělesné pohodlí

Informace

Koordinace a 

integrace péče

Přijetí do nemocnice

Respekt, ohled, úcta

Citová opora

81,4

89,8

88,2

78,9

82,3

81,0

83,7

78,6

75,7

Ostatní odd.: (n=2910)

76,7

79,5
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81,0

81,9

82,8

85,5

95,1

81,9

Oddělení: (n=99)
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NEUROLOGICKÁ KLINIKA A - 

porovnání s ost. odd. FN Ostrava

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006
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pokračování péče
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Přijetí do nemocnice

Respekt, ohled, úcta

Tělesné pohodlí

Koordinace a 

integrace péče

Citová opora

81,4

89,9

88,2
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81,1

75,9

Ostatní odd.: (n=2945)
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Oddělení: (n=64)
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NEUROLOGICKÁ KLINIKA B - 

porovnání s ost. odd. FN Ostrava

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006
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Hodnocení v rámci jednotlivých oddělení

Celkem

Zapojení rodiny

Informace

Koordinace a 

integrace péče

Propuštění a 

pokračování péče

Respekt, ohled, úcta

Přijetí do nemocnice

Citová opora

Tělesné pohodlí

85,4

92,6

88,5

88,4

87,7

87,5

84,9

82,0

79,4

(n=88)
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ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ  - 

hodnocení v jedn. dimenzích

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006

Celkem

Zapojení rodiny

Přijetí do nemocnice

Propuštění a 

pokračování péče

Informace

Koordinace a 

integrace péče

Tělesné pohodlí

Citová opora

Respekt, ohled, úcta

80,3

89,7

86,0

84,5

83,2

79,6

76,3

76,0

75,3

(n=99)
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ORL KLINIKA - 

hodnocení v jedn. dimenzích

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006
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Zapojení rodiny

Informace

Koordinace a 

integrace péče

Propuštění a 

pokračování péče

Respekt, ohled, úcta

Přijetí do nemocnice

Citová opora

Tělesné pohodlí

81,3

89,9

82,1

80,7

88,1

78,3

83,5

75,5

79,0

Ostatní odd.: (n=2921)

79,4

82,0

84,9

87,5

87,7

88,4

88,5

92,6

85,4

Oddělení: (n=88)
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ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ  - 

porovnání s ost. odd. FN Ostrava

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006
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Přijetí do nemocnice
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pokračování péče

Informace

Koordinace a 

integrace péče

Tělesné pohodlí

Citová opora

Respekt, ohled, úcta

81,4

90,0

83,5

88,2
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81,0

79,1

75,7
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Ostatní odd.: (n=2910)
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84,5

86,0

89,7

80,3

Oddělení: (n=99)
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ORL KLINIKA - 

porovnání s ost. odd. FN Ostrava

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006
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Hodnocení v rámci jednotlivých oddělení

Celkem

Zapojení rodiny

Propuštění a 

pokračování péče

Přijetí do nemocnice

Informace

Koordinace a 

integrace péče

Respekt, ohled, úcta

Tělesné pohodlí

Citová opora

77,5

88,2

86,6

83,2

80,7

76,8

75,7

70,6

70,6

(n=115)
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GYNEKOLOGIE - 

hodnocení v jedn. dimenzích

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006

Zapojení rodiny

Citová opora
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integrace péče

Respekt, ohled, úcta

Tělesné pohodlí

Informace

Přijetí do nemocnice

Propuštění a 

pokračování péče

Celkem

63,2

70,5

73,0

73,4

76,4

79,9

81,2

88,7

76,6(n=213)
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PORODNICE - 

hodnocení v jedn. dimenzích

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006
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Zapojení rodiny

Propuštění a 

pokračování péče

Přijetí do nemocnice

Informace

Koordinace a 

integrace péče

Respekt, ohled, úcta

Tělesné pohodlí

Citová opora

81,6

90,1

88,2

83,6

82,3

81,1

78,7

79,3

75,9

Ostatní odd.: (n=2984)

70,6
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76,8

80,7

83,2

86,6

88,2

77,5

Oddělení: (n=115)
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GYNEKOLOGIE 

- porovnání s ost. odd. FN Ostrava

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006

Celkem

Propuštění a 

pokračování péče

Přijetí do nemocnice

Informace

Tělesné pohodlí

Respekt, ohled, úcta

Koordinace a 

integrace péče

Citová opora

Zapojení rodiny

81,8

88,1

83,8

82,4

79,2

79,0

81,6

76,1

92,1

Ostatní odd.: (n=2796)

63,2

70,5

73,0
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79,9

81,2

88,7

76,6

Oddělení: (n=213)
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PORODNICE - 

porovnání s ost. odd. FN Ostrava

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006
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Hodnocení v rámci jednotlivých oddělení

Celkem

Zapojení rodiny

Propuštění a 

pokračování péče

Citová opora

Koordinace a 

integrace péče

Informace

Přijetí do nemocnice

Tělesné pohodlí

Respekt, ohled, úcta

89,8

99,4

93,8

91,1

90,8

90,7

88,7

86,4

86,4

(n=46)
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RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A1 - 

hodnocení v jedn. dimenzích

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006
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integrace péče

Citová opora
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pokračování péče

Zapojení rodiny

Celkem

78,5

78,9

83,5
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80,8

75,5

88,0
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81,3

Ostatní odd.: (n=2963)

89,8
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88,7

86,4

86,4

Oddělení: (n=46)
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RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A1 - 

porovnání s ost. odd . FN Ostrava

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006
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Zapojení rodiny

Přijetí do nemocnice

Koordinace a 

integrace péče

Propuštění a 

pokračování péče
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Tělesné pohodlí

Respekt, ohled, úcta

Citová opora

84,6

96,9

89,1

86,9

83,6
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81,7

81,6

79,9

(n=46)
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RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A3 - 

hodnocení v jedn. dimenzích

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006
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integrace péče
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pokračování péče
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Tělesné pohodlí

Respekt, ohled, úcta

Citová opora

81,4

89,9

83,5

80,9

88,2

82,3

79,0

78,6

75,7

Ostatní odd.: (n=2963)
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Oddělení: (n=46)
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RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A3 - 

porovnání s ost. odd. FN Ostrava

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006
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Hodnocení v rámci jednotlivých oddělení

Celkem

Zapojení rodiny

Respekt, ohled, úcta

Informace

Propuštění a 

pokračování péče

Přijetí do nemocnice

Koordinace a 

integrace péče

Citová opora

Tělesné pohodlí

83,6

98,0

86,4

86,4

85,9

84,6

81,9

80,5

77,5

(n=61)
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RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A4 - 

hodnocení v jedn. dimenzích

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006

Tělesné pohodlí

Citová opora

Respekt, ohled, úcta

Přijetí do nemocnice

Koordinace a 

integrace péče

Informace

Propuštění a 

pokračování péče

Zapojení rodiny

Celkem

77,4

79,8

81,1

84,5

86,1

87,4

93,4

97,4

83,8(n=47)
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ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A5 - 

hodnocení v jedn. dimenzích

Celkem

Zapojení rodiny

Respekt, ohled, úcta

Informace

Propuštění a 

pokračování péče

Přijetí do nemocnice

Koordinace a 

integrace péče

Citová opora

Tělesné pohodlí

81,4

89,8

78,4

82,2

88,2

83,5

80,9

75,6

79,0

Ostatní odd.: (n=2948)

77,5

80,5

81,9

84,6

85,9

86,4

86,4

98,0

83,6

Oddělení: (n=61)
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RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A4 - 

porovnání s ost. odd. FN Ostrava

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006

Celkem

Zapojení rodiny

Propuštění a 

pokračování péče

Informace

Koordinace a 

integrace péče

Přijetí do nemocnice

Respekt, ohled, úcta

Citová opora

Tělesné pohodlí

81,4

89,9

88,0

82,2

80,9

83,6

78,6

75,7

79,0

Ostatní odd.: (n=2962)

77,4

79,8

81,1

84,5

86,1

87,4

93,4

97,4

83,8

Oddělení: (n=47)
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RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A5 - 

porovnání s ost. odd. FN Ostrava

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006
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Hodnocení v rámci jednotlivých oddělení

Celkem

Propuštění a 

pokračování péče

Zapojení rodiny

Informace

Koordinace a 

integrace péče

Respekt, ohled, úcta

Tělesné pohodlí

Přijetí do nemocnice

Citová opora

81,0

92,0

90,9

83,4

81,3

78,7

78,4

77,4

74,8

(n=156)
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TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM A - 

hodnocení v jedn. dimenzích

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006

Citová opora

Přijetí do nemocnice

Respekt, ohled, úcta

Koordinace a 

integrace péče

Informace

Tělesné pohodlí

Zapojení rodiny

Propuštění a 

pokračování péče

Celkem

55,5

70,2

72,7

72,9

74,9

75,9

85,4

88,1

74,0(n=34)
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TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM B 

- hodnocení v jedn. dimenzích

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, duben-květen 2006

Celkem

Propuštění a 

pokračování péče

Zapojení rodiny

Informace

Koordinace a 

integrace péče

Respekt, ohled, úcta

Tělesné pohodlí

Přijetí do nemocnice

Citová opora

81,4

87,9

89,9

82,2

80,9

78,6

79,0

83,9

75,8

Ostatní odd.: (n=2852)

74,8

77,4

78,4

78,7

81,3

83,4

90,9

92,0

81,0

Oddělení: (n=156)
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TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM A - 

porovnání s ost. odd. FN Ostrava

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006

Celkem

Propuštění a 

pokračování péče

Zapojení rodiny

Tělesné pohodlí

Informace

Koordinace a 

integrace péče

Respekt, ohled, úcta

Přijetí do nemocnice

Citová opora

81,5

88,1

90,0

79,0

82,3

81,1

78,7

83,7

76,0

Ostatní odd.: (n=2975)

55,5

70,2

72,7

72,9

74,9

75,9

85,4

88,1

74,0

Oddělení: (n=34)
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TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM B - 

porovnání s ost. odd. FN Ostrava

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006
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Hodnocení v rámci jednotlivých oddělení

Celkem

Zapojení rodiny

Propuštění a 

pokračování péče

Přijetí do nemocnice

Respekt, ohled, úcta

Informace

Koordinace a 

integrace péče

Tělesné pohodlí

Citová opora

86,6

97,2

94,0

90,0

86,2

85,1

84,4

83,8

81,8

(n=26)
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POPÁLENINOVÉ CENTRUM - 

hodnocení v jedn. dimenzích

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006

Celkem

Zapojení rodiny

Propuštění a 

pokračování péče

Přijetí do nemocnice

Respekt, ohled, úcta

Informace

Koordinace a 

integrace péče

Tělesné pohodlí

Citová opora

81,4

89,9

88,1

83,5

78,5

82,2

80,9

79,0

75,7

Ostatní odd.: (n=2983)

81,8

83,8

84,4

85,1

86,2

90,0

94,0

97,2

86,6

Oddělení: (n=26)
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POPÁLENINOVÉ CENTRUM - 

porovnání s ost. odd. FN Ostrava

ZÁKLAD: Respondenti hospitalizovaní v průběhu šetření na oddělení

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006



SPOKOJENOST PACIENTŮ

S PERSONÁLEM A SLUŽBAMI
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Spokojenost s personálem a  službami

� Pro hodnocení spokojenosti pacientů se sestrami, lékaři a všeobecnými službami byly zkonstruovány 3 další dimenze, z nichž každou 

sytí vybrané otázky související s kompetencí zdravotnického personálu nebo všeobecných služeb. 

� Celková průměrná spokojenost se sestrami a s lékaři je okolo 80 % pacientů, u všeobecných služeb je spokojenost nižší (66 %)

� Nejvyšší spokojenost s prací sester je mezi pacienty následujících oddělení:

� POPÁLENINOVÉ CENTRUM

� Oční klinika 

� RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A1 a A4 

� Klinika nukleární medicíny

� Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky

� INTERNÍ KLINIKA B

� Naopak nejnižší celková spokojenost se sestrami ve srovnání s průmě rem za celou nemocnici, lze zaznamenat na těchto odděleních: 

� TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM B

� KLINIKA PRO LÉČBU CHOROB INFEKČNÍCH A AIDS

� Pacienti nejvíce spokojeni s prací lékařů jsou z oddělení:

� RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A1, A3, A4, A5

� Klinika nukleární medicíny

� ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ

� Kardiochirurgické centrum 

� Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky

� Statisticky prokazatelně nižší spokojenost s lékaři obecně je mezi pacienty z chirurgických kliniky A, C, D, z PORODNICE, z 

GYNEKOLOGIE, z NEUROCHIRUGICKÉ KLINIKY B a INTERNÍ KLINIKY C

� Z hlediska dimenze spokojenost se všeobecnými službami jsou nejlépe hodnocena tato oddělení: Klinika nukleární medicíny, 

POPÁLENINOVÉ CENTRUM, RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A1, Klinika léčebné rehabilitace, Oční klinika, NEUROCHIRURGICKÁ

KLINIKA A, ORTOPEDICKÉ ODD.

� Na druhé straně nižší spokojenost se všeobecnými službami je mezi pacienty z těchto oddělení: KLINIKA PRO LÉČBU CHOROB 

INFEKČNÍCH A AIDS, KLINIKA OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE, PORODNICE, INTERNÍ KLINIKA C



Spokojenost se sestrami

Otázky sytící dimenzi:

�

Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou pokojů?

�

Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou toalet a sprch?

�

Když jste položil/a zdravotní sestře důležitou otázku, dostal/a jste odpověď, které

jste rozuměl/a?

�

Pokud jste měl/a strach nebo obavy ze svého stavu nebo léčby, byla zdravotní

sestra ochotna si s Vámi promluvit?

�

Hovořila před Vámi zdravotní sestra tak, jako byste nebyl/a přítomen/a?

�

Měl/a jste důvěru ke zdravotním sestrám, které Vás ošetřovaly?

�

Jak jste byl/a celkově spokojen/a s rychlostí,  s jakou Vám personál poskytl pomoc, 

když jste ji potřeboval/a?
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Chirurgická klinika B

RADIOTERAP. KLINIKA A3

Oddělení urologické

Kardiochirurgické centrum

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA A

RADIOTERAP. KLINIKA A5

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM A

ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ

Chirurgická klinika C+D

INTERNÍ KLINIKA A

NEUROLOGICKÁ KLINIKA A

INTERNÍ KLINIKA B

Centrum plastické chir. a chir. ruky

Klinika léčebné rehabilitace

RADIOTERAP. KLINIKA A4

Klinika nukleární medicíny

RADIOTERAP. KLINIKA A1

Oční klinika

POPÁLENINOVÉ CENTRUM

INTERNÍ KLINIKA D

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA B

PORODNICE

ORL KLINIKA

NEUROLOGICKÁ KLINIKA B

GYNEKOLOGIE

KLINIKA OBLIČ. CHIRURGIE

Chirurgická klinika A

Oddělení psychiatrické

Klinika tuberk. a resp. nemocí

Oddělení kožní

INTERNÍ KLINIKA C

KLINIKA LÉČBY INF. CHOROB

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM B

68,3

72,5

73,6

74,8

75,0

76,4

76,9

77,5

77,5

78,1

78,3

78,8

79,4

79,5

79,9

80,0

80,1

80,2

82,6

82,7

82,9

83,2

83,3

83,8

83,9

85,6

85,7

85,7

86,5

88,1

90,3

92,1

92,3

(n=26)

(n=120)

(n=46)

(n=67)

(n=61)

(n=58)

(n=149)

(n=139)

(n=99)

(n=147)

(n=101)

(n=88)

(n=156)

(n=48)

(n=82)

(n=76)

(n=165)

(n=46)

(n=126)

(n=93)

(n=47)

(n=213)

(n=99)

(n=64)

(n=115)

(n=84)

(n=54)

(n=32)

(n=71)

(n=52)

(n=150)

(n=102)

(n=34)
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Celková spokojenost se sestrami

ZÁKLAD: Respondenti na jednotlivých odděleních

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006



Spokojenost s lékaři 

Otázky sytící dimenzi:

�

Znal/a jste svého ošetřujícího lékaře?

�

Vyhovovalo Vám, jak často Vás ošetřující lékař navštěvoval?

�

Jak byste zhodnotil/a Váš vztah k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry?

�

Když jste položil/a lékaři důležitou otázku, dostal/a jste odpověď, které jste 

rozuměl/a?

�

Pokud jste měl/a strach nebo obavy ze svého stavu nebo léčby, byl lékař ochotný si 

s Vámi promluvit?

�

Hovořil před Vámi lékař tak, jako byste nebyl/a přítomen/a?

�

Hovořil s Vámi lékař každý den?

�

Chtěl/a jste být více zapojen/a do rozhodování o své léčbě?

�

Měli Vaši blízcí dostatek příležitostí hovořit s lékařem?

�

Měl/a jste dostatek soukromí, když s Vámi lékař probíral Váš zdravotní stav nebo 

léčbu?

�

Dostal/a jste během přijetí dostatek informací o svém zdravotním stavu a dalším 

průběhu Vaší léčby?
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Oddělení urologické

Oddělení kožní

Oddělení psychiatrické

KLINIKA OBLIČ. CHIRURGIE

Oční klinika

ORL KLINIKA

Klinika léčebné rehabilitace

Klinika tuberk. a resp. nemocí

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA A

POPÁLENINOVÉ CENTRUM

INTERNÍ KLINIKA B

RADIOTERAP. KLINIKA A4

RADIOTERAP. KLINIKA A5

Centrum plastické chir. a chir. ruky

Kardiochirurgické centrum

RADIOTERAP. KLINIKA A3

ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ

Klinika nukleární medicíny

RADIOTERAP. KLINIKA A1

INTERNÍ KLINIKA D

Chirurgická klinika B

KLINIKA LÉČBY INF. CHOROB

NEUROLOGICKÁ KLINIKA B

NEUROLOGICKÁ KLINIKA A

INTERNÍ KLINIKA A

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM A

PORODNICE

INTERNÍ KLINIKA C

Chirurgická klinika C+D

GYNEKOLOGIE

Chirurgická klinika A

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA B

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM B

67,8

70,1

70,3

72,2

72,9

73,4

74,6

74,7

74,9

75,3

75,3

75,5

76,5

77,4

78,1

78,6

78,9

78,9

79,9

79,9

79,9

80,1

80,8

80,9

82,2

83,5

83,5

84,3

84,7

85,1

88,1

88,6

90,5

(n=46)
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(n=139)
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(n=71)

(n=58)

(n=99)

(n=120)

(n=84)

(n=32)

(n=52)

(n=165)

(n=93)

(n=126)

(n=102)

(n=64)

(n=99)

(n=147)

(n=156)

(n=213)

(n=150)

(n=101)

(n=115)

(n=54)

(n=47)

(n=34)
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Celková spokojenost s lékaři

ZÁKLAD: Respondenti na jednotlivých odděleních

POZNÁMKA: Průměrné hodnocení v % odpovědí, vyšší hodnota znamená lepší hodnocení

ZDROJ: STEM/MARK: Kvalita péče očima pacientů FN Ostrava, 2006



Spokojenost s všeobecnými službami 

Otázky sytící dimenzi:

�

Jak na Vás působil první kontakt s nemocnicí?

�

Hodnocení organizace a plynulosti Vašeho přijetí do nemocnice.

�

Jak byste ohodnotil/a kvalitu jídla?

�

Byl/a jste celkově spokojen/a s takovými službami nemocnice, jako je např. 

možnost telefonovat, sledovat TV, zakoupit si noviny atd.?

�

Doporučil/a byste tuto nemocnici rodině nebo přátelům?
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NEUROLOGICKÁ KLINIKA B

RADIOTERAP. KLINIKA A5

Kardiochirurgické centrum

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM A

Klinika tuberk. a resp. nemocí

INTERNÍ KLINIKA A

NEUROLOGICKÁ KLINIKA A

Chirurgická klinika C+D

Oddělení urologické

Oddělení psychiatrické

Centrum plastické chir. a chir. ruky

INTERNÍ KLINIKA B

ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA A

Oční klinika

Klinika léčebné rehabilitace

RADIOTERAP. KLINIKA A1

POPÁLENINOVÉ CENTRUM

Klinika nukleární medicíny

Oddělení kožní

RADIOTERAP. KLINIKA A3

GYNEKOLOGIE

ORL KLINIKA

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM B

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA B

Chirurgická klinika B

Chirurgická klinika A

INTERNÍ KLINIKA C

INTERNÍ KLINIKA D

RADIOTERAP. KLINIKA A4

PORODNICE
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PŘÍLOHA 1: PŘEHLED INDIKÁTORŮ

PODLE ODDĚLENÍ
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Přehled indikátorů – přijetí do nemocnice

Základ: respondenti na jednotlivých 

odděleních 

Dodržení 

termínu přijetí

Doba čekání na 

přijetí do 

nemocnice 

vzhledem 

ke zdravotnímu 

stavu

Zhoršení 

zdravotních 

potíží během 

čekání na přijetí 

do nemocnice

Dojem z 

prvního 

kontaktu 

s nemocnicí

Dostatek 

informací o 

zdravotním 

stavu a dalším 

průběhu léčby

Doba čekání na 

uložení na lůžko

Organizace a 

plynulost přijetí 

do nemocnice

Plastická chirurgie

+ + + + +

Chirurgická klinika A

Chirurgická klinika B

- -

Chirurgická klinika C+D

- -

Kardiochirurgické centrum

-

Klinika léčebné rehabilitace

Klinika nukleární medicíny

+ + + +

Klinika respiračních nemocí

Oční klinika

- + +

Oddělení kožní

+ -

Oddělení psychiatrické

- -

Oddělení urologické

+

INTERNÍ KLINIKA A

INTERNÍ KLINIKA B

INTERNÍ KLINIKA C

+ - -

INTERNÍ KLINIKA D

- -

KLINIKA PRO LÉČBU CHOROB INF. A AIDS

- +

KLINIKA ÚSTNÍ,ČELISTNÍ A OBLIČ. CHIRURGIE

- -

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA A

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA B

-

NEUROLOGICKÁ KLINIKA A

-

NEUROLOGICKÁ KLINIKA B

-

ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ 

- - + +

ORL KLINIKA

+

POPÁLENINOVÉ CENTRUM

GYNEKOLOGIE

PORODNICE

-

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A1

+

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A3

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A4

+

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A5

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM A

+ - - - -

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM B

- - -

               "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05)

Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze

Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05)



RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita péče očima pacientů Fakultní nemocnice Ostrava, 2006 strana 85

Přehled indikátorů – respekt, ohled, úcta

Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze

Základ: respondenti na jednotlivých 

odděleních 

Znalost 

ošetřujícího 

lékaře

Způsob 

komunikace 

před pacientem 

ze strany lékaře

Způsob 

komunikace 

před pacientem 

ze strany sestry

Důvěra k 

ošetřujícím 

sestrám

Potřeba většího 

zapojení do 

rozhodování o 

vlastní léčbě

Úcta a respekt 

ze strany 

zdravotnického 

personálu

Plastická chirurgie

+ +

Chirurgická klinika A

+ -

Chirurgická klinika B

Chirurgická klinika C+D

Kardiochirurgické centrum

+ +

Klinika léčebné rehabilitace

+

Klinika nukleární medicíny

+ + +

Klinika respiračních nemocí

+ + +

Oční klinika

+ + +

Oddělení kožní

Oddělení psychiatrické

+

Oddělení urologické

- -

INTERNÍ KLINIKA A

-

INTERNÍ KLINIKA B

+

INTERNÍ KLINIKA C

- - - -

INTERNÍ KLINIKA D

KLINIKA PRO LÉČBU CHOROB INF. A AIDS

+ - -

KLINIKA ÚSTNÍ,ČELISTNÍ A OBLIČ. CHIRURGIE

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA A

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA B

NEUROLOGICKÁ KLINIKA A

+

NEUROLOGICKÁ KLINIKA B

ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ 

+

ORL KLINIKA

-

POPÁLENINOVÉ CENTRUM

GYNEKOLOGIE

-

PORODNICE

- - +

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A1

+

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A3

+

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A4

+ + +

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A5

+

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM A

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM B

- -

Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05)

               "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05)
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Přehled indikátorů – koordinace a integrace péče

Základ: respondenti na jednotlivých odděleních 

Kontinuita 

informací ze 

strany 

zdravotnického 

personálu

Dosažitelnost 

zdravotnického 

personálu

Dostatek 

soukromí při 

probírání 

zdravotního 

stavu nebo 

léčby

Dostatek 

soukromí 

během 

vyšetření nebo 

léčby

Rychlost pomoci 

ze strany 

zdravotnického 

personálu

Změna termínu 

dohodnutého 

vyšetření či 

zákroku

Celkové 

hodnocení péče

Plastická chirurgie

+ + + +

Chirurgická klinika A

- - - - -

Chirurgická klinika B

Chirurgická klinika C+D

Kardiochirurgické centrum

Klinika léčebné rehabilitace

+

Klinika nukleární medicíny

+ + +

Klinika respiračních nemocí

Oční klinika

+ + + + +

Oddělení kožní

Oddělení psychiatrické

+

Oddělení urologické

+

INTERNÍ KLINIKA A

INTERNÍ KLINIKA B

+ +

INTERNÍ KLINIKA C

- -

INTERNÍ KLINIKA D

- -

KLINIKA PRO LÉČBU CHOROB INF. A AIDS

- - -

KLINIKA ÚSTNÍ,ČELISTNÍ A OBLIČ. CHIRURGIE

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA A

+

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA B

NEUROLOGICKÁ KLINIKA A

NEUROLOGICKÁ KLINIKA B

-

ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ 

+ + +

ORL KLINIKA

POPÁLENINOVÉ CENTRUM

GYNEKOLOGIE

-

PORODNICE

- - - -

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A1

+ +

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A3

+

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A4

+ -

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A5

+ +

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM A

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM B

-

Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze

Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05)

               "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05)
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Přehled indikátorů – informace a komunikace

Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze

Základ: respondenti na jednotlivých odděleních 

Spokojenost s 

vybranými 

službami 

nemocnice 

(telefon, TV, 

noviny atd.)

Frekvence 

návštěv 

ošetřujícího 

lékaře

Srozumitelnost 

odpovědí lékaře

Frekvence 

hovorů s 

lékařem

Srozumitelnost 

odpovědí sester

Seznámení s 

právy 

nemocného

Plastická chirurgie

+

Chirurgická klinika A

- -

Chirurgická klinika B

+ - -

Chirurgická klinika C+D

- -

Kardiochirurgické centrum

+ +

Klinika léčebné rehabilitace

-

Klinika nukleární medicíny

+ + + + +

Klinika respiračních nemocí

-

Oční klinika

+ +

Oddělení kožní

-

Oddělení psychiatrické

Oddělení urologické

INTERNÍ KLINIKA A

INTERNÍ KLINIKA B

+

INTERNÍ KLINIKA C

- - -

INTERNÍ KLINIKA D

-

KLINIKA PRO LÉČBU CHOROB INF. A AIDS

- -

KLINIKA ÚSTNÍ,ČELISTNÍ A OBLIČ. CHIRURGIE

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA A

+

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA B

NEUROLOGICKÁ KLINIKA A

NEUROLOGICKÁ KLINIKA B

-

ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ 

+

ORL KLINIKA

-

POPÁLENINOVÉ CENTRUM

GYNEKOLOGIE

- -

PORODNICE

- -

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A1

+

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A3

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A4

+

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A5

+

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM A

+ -

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM B

- -

Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05)

               "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05)
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Přehled indikátorů – tělesné pohodlí

Základ: respondenti na jednotlivých 

odděleních 

Noční hluk

Čistota 

pokojů

Čistota 

toalet a 

sprch

Teplota na 

pokoji

Doba 

ranního 

buzení

Kvalita 

jídla

Množství 

jídla

Doba 

podávání 

jídel

Pády z 

lůžka

Tišení 

bolesti

Plastická chirurgie

+ + + +

Chirurgická klinika A

- - -

Chirurgická klinika B

- - -

Chirurgická klinika C+D

+ - -

Kardiochirurgické centrum

- + -

Klinika léčebné rehabilitace

+ +

Klinika nukleární medicíny

+ + +

Klinika respiračních nemocí

-

Oční klinika

+ + + +

Oddělení kožní

- + +

Oddělení psychiatrické

- + - -

Oddělení urologické

+

INTERNÍ KLINIKA A

+

INTERNÍ KLINIKA B

+ + +

INTERNÍ KLINIKA C

- +

INTERNÍ KLINIKA D

+ + -

KLINIKA PRO LÉČBU CHOROB INF. A AIDS

- - - - -

KLINIKA ÚSTNÍ,ČELISTNÍ A OBLIČ. CHIRURGIE

+ - - - -

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA A

-

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA B

NEUROLOGICKÁ KLINIKA A

- + + + +

NEUROLOGICKÁ KLINIKA B

- - +

ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ 

- -

ORL KLINIKA

- - -

POPÁLENINOVÉ CENTRUM

+ -

GYNEKOLOGIE

- -

PORODNICE

+ + - - - +

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A1

+ +

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A3

+

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A4

+ -

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A5

+ - -

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM A

+ - -

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM B

- -

Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze

Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05)

               "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05)
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Přehled indikátorů – citová opora

Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze

Základ: respondenti na jednotlivých 

odděleních 

Vztah k 

ošetřujícímu 

lékaři z hlediska 

důvěry

Ochota rozptýlit 

obavy a strach ze 

strany lékaře

Ochota rozptýlit 

obavy a strach ze 

strany sestry

Hodnocení 

postoje celého 

personálu 

nemocnice

Zajištění citových 

a duchovních 

potřeb

Plastická chirurgie

+ +

Chirurgická klinika A

-

Chirurgická klinika B

Chirurgická klinika C+D

- -

Kardiochirurgické centrum

+

Klinika léčebné rehabilitace

Klinika nukleární medicíny

+ + +

Klinika respiračních nemocí

Oční klinika

+ +

Oddělení kožní

Oddělení psychiatrické

Oddělení urologické

INTERNÍ KLINIKA A

INTERNÍ KLINIKA B

+

INTERNÍ KLINIKA C

INTERNÍ KLINIKA D

+

KLINIKA PRO LÉČBU CHOROB INF. A AIDS

-

KLINIKA ÚSTNÍ,ČELISTNÍ A OBLIČ. CHIRURGIE

- -

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA A

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA B

- -

NEUROLOGICKÁ KLINIKA A

NEUROLOGICKÁ KLINIKA B

-

ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ 

+

ORL KLINIKA

POPÁLENINOVÉ CENTRUM

+

GYNEKOLOGIE

-

PORODNICE

- -

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A1

+ + +

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A3

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A4

+

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A5

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM A

+

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM B

- - -

Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05)

               "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05)



RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita péče očima pacientů Fakultní nemocnice Ostrava, 2006 strana 90

Přehled indikátorů - zapojení rodiny

Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze

Základ: respondenti na jednotlivých 

odděleních 

Doba návštěv

Dostatek příležitostí pro 

rodinu hovořit s lékařem

Vysvětlení péče po 

propuštění rodině

Plastická chirurgie

Chirurgická klinika A

Chirurgická klinika B

Chirurgická klinika C+D

-

Kardiochirurgické centrum

+

Klinika léčebné rehabilitace

+ -

Klinika nukleární medicíny

+

Klinika respiračních nemocí

Oční klinika

+

Oddělení kožní

Oddělení psychiatrické

Oddělení urologické

+

INTERNÍ KLINIKA A

+

INTERNÍ KLINIKA B

+

INTERNÍ KLINIKA C

+ -

INTERNÍ KLINIKA D

-

KLINIKA PRO LÉČBU CHOROB INF. A AIDS

-

KLINIKA ÚSTNÍ,ČELISTNÍ A OBLIČ. CHIRURGIE

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA A

+

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA B

NEUROLOGICKÁ KLINIKA A

+

NEUROLOGICKÁ KLINIKA B

ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ 

ORL KLINIKA

POPÁLENINOVÉ CENTRUM

GYNEKOLOGIE

- -

PORODNICE

-

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A1

+

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A3

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A4

+ +

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A5

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM A

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM B

Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05)

               "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05)
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Přehled indikátorů - propuštění a pokračování péče a komunikace

Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze

Základ: respondenti na jednotlivých odděleních 

Průběh 

propuštění 

z nemocnice

Informace o péči 

a užívání léků po 

propuštění z 

nemocnice

Informace o 

možných 

nebezpečných 

příznacích po 

propuštění z 

nemocnice

Nabídka pomoci 

při zajišťování 

domácí péče po 

propuštění z 

nemocnice

Doporučení 

nemocnice 

rodině nebo 

přátelům

Plastická chirurgie

+

Chirurgická klinika A

Chirurgická klinika B

+

Chirurgická klinika C+D

- -

Kardiochirurgické centrum

+ +

Klinika léčebné rehabilitace

+

Klinika nukleární medicíny

+

Klinika respiračních nemocí

Oční klinika

-

Oddělení kožní

Oddělení psychiatrické

Oddělení urologické

INTERNÍ KLINIKA A

INTERNÍ KLINIKA B

+

INTERNÍ KLINIKA C

-

INTERNÍ KLINIKA D

- -

KLINIKA PRO LÉČBU CHOROB INF. A AIDS

-

KLINIKA ÚSTNÍ,ČELISTNÍ A OBLIČ. CHIRURGIE

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA A

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA B

NEUROLOGICKÁ KLINIKA A

- -

NEUROLOGICKÁ KLINIKA B

ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ 

-

ORL KLINIKA

- -

POPÁLENINOVÉ CENTRUM

GYNEKOLOGIE

PORODNICE

-

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A1

+

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A3

- +

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A4

- + +

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A5

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM A

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM B

Poznámka: "+" statisticky průkazné příznivější hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05)

               "-" statisticky průkazné méně příznivé hodnocení než průměr ostatních oddělení (p<0,05)



PŘÍLOHA 2: PŘIPOMÍNKY PACIENTŮ

PODLE ODDĚLENÍ
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Připomínky

Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky

byla jsem jako doprovod při hospitalizaci mého dítěte - 5 let

byly by žádoucí kvalitnější příbory

aniž se mě to osobně týká, mnoho pacientů je odkázaných na nemocniční stravu a nemají možnost tuto strohou , na 

vitamíny prostou stravu doplnit, naprostá absence zeleniny a ovoce, při dietě č. 4 párky a tučný sýr, to je na 

zamyšlenou...,komplexní léčba je i o stravě a ta má být vyvážená..,námitka, že chybí finance ve zdravotnictví je na 

místě, ale mrkev, jablko nebo jogurt k večeři, místo tlačenky nepřijde dráž ! , pohled na obézní pacienty, které 

nemocnice krmí salámem je bizarní, berte to jako konstatování a postřeh, ne jako kritiku, ve 22.00 začíná noční klid, 

personál by měl upozornit na vypnutí TV, spánek léčí a je dost těch co ruší nočním sledováním a nejsou ochotni TV 

vypnout. P.S. děkuji za léčbu a hodně zdraví

zařízení působí opravdu příjemně

byl jsem v nemoc. Zařízení co se týče péče o nemocné opravdu plně spokojen a to jak p. doktory tak se zdravot. 

Sestrami i pomocným personálem, děkuji jim za péči

vážený pane, jen chci podotknout, že doba návštěv od 15 h- 18 h je vzhledem k zdravotnímu stavu některých 

pacientů přiměřené, ale existujou lidi , kteří nejsou na tom po psychické stránce dobře a své blízké a přátele 

potřebují 24 h denně, mě osobně bylo moc smutno, protože jsem citlivá povaha, s pozdravem Kubicová Eva

nejhorší je při změně počasí na chladné Průvan !!!, klimatizace + otevřené chodby + okna a dveře pokojů

děkuji všem za vynikající a odbornou péči, váš vděčný pacient Lubomír Pánek

velmi bych přivítal možnost připojení k internetu - i placenou

děkuji panu primáři Vřeskému za vynikající lékařskou péči a úžasný lidský přístup, děkuji rovněž celému zdejšímu 

personálu za účinnou pomoc a péči

děkuji všem za to, že jsem zase žena, pracují tady hodní lidé, kteří znají svou práci !

byla jsem velmi spokojena, děkuji celému personálu
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Připomínky

Chirurgická klinika - A

Vážení, byl jsem na tomto oddělení hospitalizován téměř tři měsíce. Lékaři, specialisté navrhují a stanovují léčebný 

postup, operují atd. ale střední zdravotní personál je s pacientama 24 hod. chtěl bych touto cestou vyjádřit obrovský 

dík a úctu všem sestřičkám a ošetřovatelům i ošetřovatelkám. hluboce smekám před jejich náročnou prací a ještě 

jednou moc a moc všem děkuji za práci a jejich profesi , diky za lidsky a zaroven citlivý přístup. vřelé díky

Všem sestrám, chovám chválu i ošetřovatelkám a sanitářům a ostatnímu personálu

Jídlo v nemocnici by mělo být placené, nebo alespoň možnost si za příplatek vyzvednoutjídlo lepší kvality: Tím, že je 

to součástí nemocničního rozpočtu se značně snižuje poskytnutá kvalita. Kvalita jídla totiž velkou měrou může přispět 

k uzdravení pacienta. 

Vážený personále, pokud jsem byl během hospitalizace poněkud trochu jinačí, tak bych chtěl dotyčné osoby poprosit 

o prominutí vzhledem k mému zdravotnímu i duševnímu stavu, které vyplývají z mé delší zdravotní problematiky. 

Děkuji za pochopení. Váš pacient

Byl jsem propuštěn jen na týden, protože se jedná o speciální operaci a operující lékařibudou nepřítomni. Jedná se o 

specialisty. V nemocnici jsem deset let nebyl a byl jsem velmi překvapen dobrou úrovní služeb, ubytování a 

stravování včetně informací o mém zdravotním stavu. Tento odklad mne překvapil, ale souhlasil jsem s ním, protože 

chci tuto speciální operaci a chci aby byla těmito odborníky realizována. Dotazník jsem podepsal a věřím, že má 

plánovaná operace se povede stoprocentně
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Připomínky

Chirurgická klinika - B

chyběla mi informovanost o mém provedeném chirurgickém zákroku

děkuji za výbornou péči sestřiček a lékařů, čistota a pořádek velká pochvala touto cestou

stravu jsem nehodnotila , protože jsem po bandáži žaludku a zdrav. Stav taktéž

s úctou

prošel jsem mnoho zdravotních zařízení, ale musím říct, že přístup sester a lékařů je výborný, jednu připomínku však 

mám: myslím si , že na oddělení s cca 30 pacienty by mohlo být více než 4 teploměry, jedná se především o ztrátu 

času sester, jinak jsem spokojen a za péči děkuji

zdravotnický personál byl na mě vždy příjemný a ochotný, děkuji

sestry na JIP  by měly být informovány o dia pacientech , jak se mají zachovat a pomoci při glikemii a hypoglikemii

značná část opřepravních vozíků je ve velmi špatném techn. Stavu, odhlučnění technologického zařízení kuchyně, pro 

každý úsek oddělení vyřešit manipulaci s pacienty s nadváhou

zavést dobu vypínání rozhlasu a televize na společných pokojích ( 22.00 hod)

O.K.

na intenzivce by měla být zavedená klimatizace - nutná,dále místo normálního psacího stroje dát na intenzivku 

počítač, v noci strašné klepání na stroji ruší pokud jde vůbec usnout - spánek,další připomínka, ať se vydávají mobily 

atd.  Na oddělení  když se přijde zpět z intenzivky i v sobotu, neděli a ve svátcích, a ne čekat až na normální pracovní 

den - tato náprava by měla být provedena ihned - nestojí žádné peníze, jen je to v lepší organizaci

uvítal bych automatické resp. Samozřejmé seznamování pacienta s výsledky jednotlivých vyšetření ( laboratorních, 

RTG, EKG ...)s možností seznámit se s nimi přímo se zdravotní dokumentace, ale to je maličkost

cedulky pověšené na dveřích od WC a koupelny padají na zem, vyřešil bych to jiným způsobem

sestry by měly vědět, že pacient odkázaný na nutnost píchat si inzulín si musí tento píchat 20-30 minut před jídlem

léčil jsem se v této nemocnici Porubě již opakovaně, rovněž zde byla léčena moje manželka a syn, všichni oceňujeme  

úroveň léčení a práci zaměstnanců

velmi se mi nelíbilo rušení pacientů v ranních hodinách, např. v 1.30 hod nošení prášku ( léku), které měl pacient 

užíval važ v 8 hod, nebo podávání teploměru v 4,30 hod

přiliš plýtváte léky proti bolesti, milá domácí atmosféra, jako v hotelu

lékaři na tomto oddělení byli výborní, ale většina sester ( až na výjimky) protivné a neochotné

otázky 22-24 nelogická souslednost, jestliže odpovím na otázku 22 ne ,nelze na zbývající odpovědět

jsem spokojená s průběhem operace a hlavně doktoru co mě operoval, slyšela jsem , že se jmenoval Anděl, též díky 

celému personálu za poskytnuté služby a ochotu
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Připomínky

Chirurgická klinika - C+D

byla jsem velmi spokojena   

byla jsem se všema spokojená, děkuji

děkuji  

Kardiochirurgické centrum 

opravit okna

doporučuji: 1) generální opravu oken - zavírání, těsnění - vyměnit za plastová, 2) zkvalitnit orientaci umístění 

pacientů na pokojích, 3) inovovat způsob označení obsazení lázně a wc, 4) inovovat - rozšířit intimní osvětlení u lůžek 

- doplnit scházející noční osvětlení, 5) zpestřit stravu (především snídani a večeři)

technická , ??? A humánní úroveň zařízení je mnou považována za excelentní. Děkuji

chci touto cestou srdečně poděkovat všemu zdravotnickému personálu za mimořádnou práci při mém léčení

dobrý primář má vždy dobrý personál a zde to platilo storocentně, počínaje úsměvem a konče ochotou. Jen více 

takových zařízení. Pacient 5-ti. Bypassů

Klinika léčebné rehabilitace

lékaře je třeba svědomitost a lásku. 

po dobu léčení jsem měla výjimečné podmínkz ubytování, platila jsem si nadstardand

Slečna mgr. Pokualová umí jasně vysvětlit a přesně udělat. Díky

mudr. Vilková má velmi dobrý přístup k pacientům proto si zaslouží velkou pochvalu. Děkujeme

díky moc za vše

některé zdravotní sestry berou svou práci na profesionální úrovni, starají se o pacienty s veškerou vážností, jakoby 

se staraly o své rodinné příslušníky, zato druhá část sester tu nemá co dělat. Lékaři by měli častějí navštěvovat 
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Připomínky

Klinika nukleární medicíny

byla jsem velice spokojena jak s lékaři tak i s personálem. Za péči děkuji

pouze ke stravování: po celou dobu pobytu hospitalizace, nebyl podáván k žádnému jídlu zeleninový salát, kompot 

nebo alespon zeleninová obloha. Zelenina, ovoce vůbec žádná.

chtěla bych vzpomenout jeden z mých poznatků: když jsem v televizi viděla seriál Stefanie ( seriál z nemocničního 

prostředí) říkala jsem si, tak to můžeme vidět jen v televizi. Po zkušenostech na tomto oddělení jsem můj názor zcela 

změnila. Takový seriál by se mohl natáčet právě v tomto zařízení kde právě jsem. toto oddělení mi splnilo vše, co 

jsem si myslela že je nesplnitelné. léčení je velice profesionální k tomu ještě veliká podpora na psychiku pacientů. 

velice nám to v naší těžké nemoci pomáhá. celému kolektivu co nejsrdečnější dík!!! kdyby takových pracovišť bylo 

více

příjemné posezení v části oddechové

děkuji všem

děkuji všem

vaše zařízení mi bylo doporučeno ošetřujícím lékařem. Nelituji, že jsem ve vaší nemocnici podstoupila pooperační 

léčbu. Můj celkový dojem při propuštění hodnotím velmi kladně. Páni doktoři, sestřičky i ostatní personál se o mne 

velmi dobře staral. Kdyby někdo z mých blízkých potřeboval vaši léčbu, tak bych ji velmi doporučila. dobrý přístup a 

laskavé slovo přeci také pomáhají léčit. přeji celému kolektivu hodně zdraví a příjemných pacientů

vše výborné a v pořádku. Děkuji. Moje maminka byla také léčena na tomto oddělení a byla velice apokojena, 

byla jsem velmi spokojena vsichni byli hodní

výborné jídlo

ještě jsem se nesetkala s tak báječným přístupem celého personálu
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Připomínky

Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí

Děkuji všem

od35 nemohu chtít větší zapojení v rozhodování o léčbě, neboť podstrádám elementární med. znalosti

ráda bych touto cestou rovněž poděkovala za vysoce profesionální přístup pana primáře Roubce, MUDr. Tyla a jeho 

měl jsem zde jen malé možnosti více poznat lékařský (zdravotnický)personál- Avšak měl zde výhrady vůči 

jedniötlivcům co se týče zásad slušného chování ohledně vstupu do pokoje pacienta. Nikomu jsem si nestěžoval, ani 

nechci, jen by se ty osoby, co se jich to týká měli trochu zamyslet. CO se týče kvality ostatních služeb a péče o 

pacienta, nemohu si stěžovat.

děkuji za vše, s úctou A3201

nemohu posoudit, jedná se o první část chemoterapie

s pobytem(opakovaným)jsem byla max.spokojen.Uvítal bych, kdyby odvoz pacientů sanitou byl bez dlouhé čekací 

doby.Čekal jsem max. až 4hodiny. Hluboký dojem na mě udělala staniční sestra-její organ.schopnosti, profesionální 

zručnost a dovednost s jakou vedla svůj kolektiv, by mohl být příkladem pro jiná zdravotní zařízení.Dekuji za to.

děkuji všem doktorům

velmi nevyhovujíví stav toalet, stav pacientů na oddělení

S lékaří jsem velmi spokojená. Sestřičky některé jsou milé a poradí a jiné bohužel, jsem první týden byla ve stresu
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Připomínky

Oční klinika

děkuji

hodnotím kladně zvýšenou péči o pacienta před i po operaci proti soukromým klinikám, kde je pacient vyšetřen, 

dlouhá dobá čekání v předoperační místnosti, čekáním na operaci, která proběhla velmi klidně a krátce. Z 

děkuji celému personálu za vzornou péči a podporu při léčbě mé dcery

velice hodné a vštřícné sestřičky

Oddělení kožní

Jedné z pacientek zvonil i ve 4:00 hodiny ráno mobil. Doporučovala bych, aby byl dán pacientům příkaz k vypínání 

mobilů v době spánku.

Moc hlučná vzduchotechnik na větrání koupelen a wc. Ruší hlavně v noci. Děkuji.

Péče lékařů a zdravotních sester maximální. Moc děkuji.

Byl jsem velmi spokojen.

Byl jsem velmi spokojen s léčbou.

Odešel jsem z nemocnice v horším stavu než jsem tam přišel. Měl jsem to čisté, a když jsem odcházel, tak jsem měl 

povlak zelený na 65%. Nepomohli mi od bolesti. Léky jsem měl svoje, i když obvodní doktorka tvrdila, že si je 

nemám brát, že nemocnice je povinná léky dát.

Nevhodná ubytovací část - spojena koupelna s wc není vhodná. Ložní od. bych nedoporučil.

Problém televize 1x nevyhovující.

Nová televize, staré držení sprch, oprava sprch. Personál funguje jak natažené hodinky. Bylo nám zde hezky. 

Postele vydávají při obracení silné zvuky.

Personál kožního oddělení je profesionálně sladěný tým, který zvládá absolutně přesně veškeré úkony příjmu, léčby i 

propuštění. I v případech příjmu bezdomovců byla organizace profesionální tak, že prvotní zápach byl do pár minut 

po očištění odstraněn a koupelna vydezinfikována. Na kožní oddělení můžeme být hrdí. Děkuji celému personálu za 

příjemný a velice pomocný pobyt. 

Děkuji všem za péči, kterou mi zde věnovali. Hlavně paní doktorce děkuji. Komínová

Je děsivá specializace lékařů jen na svůj obor. Neškodil by přesah znalostí i do jiných oborů, zejména při službách. 

(Maskulinum)? je strašně ješitné. Musí pochopit, že léčí i občany s mnohem vyšší ? a životními zkušenostmi, než 

kterých o ni dosáhli. Zlom ve standardním chování nové generace lékařů okolo třicítky, je potěšující. Nejde jen o 

obligátní rozdíl generací. Stálo by to možná za sociovýzkum. Dělba nákladů na recept je pro pacienta ponižující.
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Připomínky

Oddělení psychiatrické

Všem lidičkám tohoto oddělení přejí hodně lásky a štěstí.

Snad, že sestry byly někdy unavené a otrávené. Chápu, že toho mají hodně, ale nepůsobilo to v tu chvíli přímo 

nejlépe. Na jiných odděleních mají spoustu práce, tady ne. Ale nechci soudit, jen to na mě někdy působilo. A taky, že 

jakoby nerozlišovaly mezi detoxy a duševními poruchami a ten přístup by měl být odlišný. Děkuji.

Toto zařízení je velmi dobré a personál je velmi profesionální.

Všem přátelům a známým již nyní doporučuji možnost léčby v tomto zařízení! Spousta z nich by to určitě potřebovala 

a věřím, že by jim to také pomohlo.

Bylo to velmi přínosné.

Poděkovat celému personálu včetně doktorům za personální péči.

Ne všichni klienti, když potřebují pomoc, ti o ni řeknou. Své pocity a problémy drží v sobě a neumí přijít sami. 

Takových, by jste si měli víc všímat. Neřešili by pak své problémy po svém. Jinak všem děkuji a nemyslete si, že si 

dám, hned jak vylezu ven. Tu radost nikomu z Vás neudělám. Ani sobě ne!

Velice se mi tady líbilo. Jsou tu skvělí ošetřující lékaři a sanitáři. Budu ráda když budou skvělí pořád. Děkuji.

Vynikající psychiatrie, bez mříží. Ve srovnání s vyhlášenou Opavou mnohonásobně lepší. Zabývají se zde léčbou nikoli 

pouze dopováním práškama jako v Opavě. Zrušte Opavu není to léčebna, je to jen odložení lidí a nadopování 

práškama. V Opavě úroveň terapií nula, zde v Porubě úroveň 8 z 10.

Chci tímto poděkovat všem, kdo pečovali nejen o mě. Uvědomuji si, jak je vaše povolání záslužné. Bez vaší péče 

bych své rodinné tragédie nezvládla. MUDr. Perníčková vycítila nutnost mě hospitalizace zde. Moc ji děkuji. Buďte 

všichni hodně zdraví, plni elánu a síly i trpělivosti na další pacienty.

Líbí se mi zde celkový přístup personálu k pacientům. Přeji vám spoustu dalších stejně spokojených pacientů.

Děkuji všem. Byla jsem maximálně spokojená.

Chyběl na pokoji menší odpadkový koš. Výborné tématické bloky a psychoterapeutické sezení. Výborná komunikace 

s personálem a lékaři. Možnost vlastní tvorby, třeba malování, keramika. Přísnost personálu pro zaběhnutý systém - 

výborný - oceňuji. Kuřácká místnost - výborný. Cítila jsem se zde velmi dobře a kdykoliv mi bude opět můj stav 

vyžadovat tuto péči, ráda se svěřím do rukou personálu tohoto zařízení. Děkuji.

Bylo to mnohem účinnější než v roce 1992 v PL Opava.

Tento pobyt pro mne byl určitě přínosem. Uvědomil sem si rovněž, co to jsou drogy, co způsobují a jsem rád, že 

jsem tady byl, protože jakmile jsem uviděl u mě na pokoji lidi na drogách, říkám si, tudy cesta nevede. Navíc jsem si 

tady našel příjemné lidi, s kterými se, doufám, nevidím naposledy. Kdyby nedej bože, z mých známých měl podobné 

problémy, určitě mu to tady doporučím:-)
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Připomínky

Oddělení urologické

děkuji všem sestřičkám za lidský přístup k pacientům a zároveň panu primáři a odestaním doktorům za ošetřování

vynikající péče lékařů i sestřiček - byla jsem moc spokojená

nemocnice potřebuje velkou investici na opravu minimálně montáže tepelných ventilů pro radiátory - brzy se vrátí na 

úspoře tepla a zejména výměnu oken

sestra Michaela Papřoková a ošetřovatel Ondra Bortel patří k těm, kteří dovedou potěšit slovem i pohlazením. 

Opravdový dík patří i celému kolektivu. Bylo by vhodné uvažovat do budoucna o výměně a častější desinfekci 

peřových polštářů, neboť jsou velmi propocené, což je nehygienické. Snad by se dalo uvažovat o jiném materiálu

nechat opravit automaty na pouštění televize za peníze, stává se často, že vhozené peníze propadnou a čas 

noční směna sester by měla začít pracovat nejdříve v 5.30

nikde nebylo o mne lépe postaráno - maximální spokojenost

chtěla bych poděkovat přimářovi oddělení i sestřičkám, že se nebudu trápit a budu moct vést normální život se svými 

dětmi. Hlavně panu primářovi a panu doktorovi Královi.

s celým pobytem, péčí lékařů a sester jsem byl spokojen. Zařízení a léčba byla perfektní

velmi rozdílný přístup sestek k pacientům, valná většina vlídných, ochotných. Výjimky v jejich složení kazí reputaci

jediným minusem je vysoký poplatek za používání televize, jehož výše je o 50 % přemrštěná

arogance některých lékařů

lepší vybavení pokojů, kde pacient tráví nejvíc času, výměna oken - jsou nefunkční, výměně přikrývek a polštářů, 

strava velmi jednotvárná, nadýmavá jídla, schází přílohy - lehké saláty

prosím o zlepšení stravy
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INTERNÍ KLINIKA A

byl jsem s ošetřením velmi spokojen

byla jsem pouze dva dny, tak pokud mohu z tohoto řadu posoudit tak jsem byla velmi spokojená

byla jsem velmi spokojená jak jsem uvedla v dotazníku. Mohu říci že péče a ochota celého zdravotnického personálu v čele s ošetřujícím lékařem byla opravdu příkladná,za 

což všem děkuji.

čistota a úklid je na vysoké úrovni

děkuji všem lékařům a sestrám za vyjímečnou péči

chyběl mi osobní styk o samotě s lékařem, při nástupu na oddělení by se měl každý lékař svému pacientovi představit, do konce pobytu jsem nevěděla, kdo je můj ošetřující 

lékař

děkuji z celého srdce celému personálu interního oddělení za poskytnutou péči během mé léčby

jsem moc spokojená, panu doktoru,sestřičkám a celkově všem dík

jsem spokojena

ležela jsem zde před 14ti dny, mám připomínku eliminovat hluk z klimatizace na střeše nebo co to je, dost to znervozňuje

má připomínka se netýká obsahu dotazníku,ale  stravy  a to pokud jde o uzeniny - jejich skladba bývá téměř pravidelně přesolená, vhodné příležitostně vyvěsit zpětnou 

komunikaci mezi přivolanou sestřičku a pacientem,dnešní způsob,kdy přivolaná sestřička zjistí, co pacient potřebuje a pak musí zpět běžet do sesterny aby si vzala potřebné 

věci a znovu zpět k pacientovi, tento způsob neobyčejné a zbytečně zatěžuje práci sestřiček a pohlcuje mnoho pracovního času.

mohl by být na pokoji kalendář v koupelně věšák na župan

nejsem spokojen s převozy pacientů sanitkama, je dlouhá čekací doba a toto zařízení neumožňuje výběr zařízení dle vlastního uvážení,  je porušován paragraf 10 obč. 

zákoníku čekací doba na sanitku se pohybuje v průměru 4-5 hodin

péče o pacienta je vzorná, jídlo dobré a dost. Děkuji za vzornou péči

personál lékařů,sester,pomoc.personálu velmi příjemný a bylo s nimi veselo.Obdivuji jejich trpělivost k pacientům,jsou to někdy opravdu nervy co vyžadují pacienti po 

sestrách a ostatním personálu.Já mám ráda humor a veselou mysl a s tou jde vše nejlépe

při příjmu i nadále cítím,že je co zlepšovat

příjemně mě překvapila rychlá návaznost od mého přijetí do samotného chirurgického zákroku

se sestrami,personálem,uklízečkami,lékaři jsem byla velmi spokojena, jen chování pana primáře se mě velmi dotklo

super

velice kladně hodnotím ohleduplnost a trpělivost personálu k pacientům

velký dík všem

vrátil bych se jen do oblasti stravování. Strava bych řekl se podstatně zlepšila proti předchozím rokům,jen snad každý den káva,mléko,kakao jednou za 8 dní,to se mi zdá 

dost jednotvárné a určitě by se na tom dalo dost změnit.

všechno bylo v naprostém pořádku

vždycky je co napravovat a my pacienti si Vás doktorů a sester vážíme.Zaměřil bych se na jídlo a soukromí

zajistila bych koupelnu proti klouzání ,je to tam velmi kluzké a vím že tam pacient spadl
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INTERNÍ KLINIKA B

byl jsem celkově spokojen

byl jsem zde pouze krátce

byla jsem spokojena se vším a se všemi

děkuji lékařům a sestřičkám interní kliniky B za vzornou péči, kterou mi věnovali.

děkuji všem

děkuji za láskyplnou péči při mém pobytu v nemocnici.Převážně pracovnicím koronární jip za péči po zákroku a hlavně za psych.podporu před operací.

dostal jsem k podpisu prohlášení o souhlasu se zákrokem. Dostal jsem ho předem bez podpisu lékaře. Domnívám se, že lékaři by to měli vzít vždy jako dohodu, kterou je 

třeba vzít vážně. Nikoliv jako formalitu

chci poděkovat celému lékařskému kolektivu i zdravotnímu personálu za profesionální přístup a vedení mé léčby.Toto oddělení hodnotím velmi dobře. Interní oddělení si 

zaslouží z mého pohledu vysoké ocenění.

je velmi těžké vyjádřit formou dotazníku všechna pozitiva a návrhy na zlepšení, byl jsem pacientem interny B a můj tchán neurochirurgie B, v rámci léčby jsem také navštívil 

jiná oddělení, moje100%spokojenost a rozhovory s pacienty mne přivedly k rozhodnutí finanční pomoci ze strany mé a mých přátel.

jsem v tomto zařízení podruhé,jsem tu jen krátkou dobu, přesto mohu poděkovat za skvělý přístup k ostatním pacientům, kteří potřebovali stálou péči.Byla vzorná a pěkný 

přístup hlavně od sester,moc děkuji

lékařská péče skvělá.,sestřiček je málo,proto nutno často čekat po jejich zaučení.Jinak jsem byla spokojená

málo TV na oddělení, lepší postele, často stejná jídla

mizerné vybavení nadstandartního pokoje, myslím si, že mnoho lidí by si rádo připlatilo za příjemné prostředí,ale bohužel mu nemocnice nemá co nabídnout.A tak poměrně 

velký zdroj příjmů pro nemocnici je nevyužitý.Rád bych připlatil, ale nemám za co. Ta 15let stará televize, to je ostuda.

myslím, že by mohly být v pokoji věšáčky na župany a v koupelce na pověšení oblečení a něco na položení mýdla ve sprchovém koutě

Obsluhující personál lékařů a zdravotních sester je na patřičné úrovni a lze s nimi vyslovit maximální spokojenost.

Osobní poděkování MUDr. Martinu Porzerovi za zodpovědnou, obětavou a svědomitou pomoc při léčení mého zdravotního stavu za kterou jsem mu strašně vděčná. Také při 

nynějším pobytu mě přišel navštívit, utěšit, žačež má opětovný dík. Děkuje Žáková Marie

pokud jsem v některých odpovědích nevyužila nejlepšího hodnocení,pak to nebylo jen proto,že k takovému hodnocení by bylo potřeba více pracovníků z řad středního 

personálu.Nelze dle mého názoru se chovat k pacientovi tak,aby měl pocit, že jen jeho zdravotní potíže jsou to nejdůležitější,když při tom, že takových pacientů má plné a 

někdy přeplněné oddělení, má s největší pravděpodobností ještě spoustu práce s výkazy apod. Přesto, nebo právě proto jsem byla s přístupem ze strany všech zdravotníků 

spokojena a přeji si, aby i oni mohli být spokojeni se svým finančním ohodnocením

poliklinika - toto zařízení by přece jenom mělo mít v omezené míře transportní vozíky a postele pro imobilní otylé občany. Pro alkoholiky a podobné pacienty je nemocnice 

připravena, pro mou osobu (250 kg) je to velký problém. Tito pacienti jsou také lidi, i když se na ně společnost dívá negativně a nemá pro ně pochopení, tak jako pro jiné 

diagnózy. Rád bych v závěru poděkoval za komplexní péči tohoto odd. interny B. (lékařů, sester a pom. personálu) Ivo Kořalník

rychleji dodaní čaje na pokoj a větší množství. Děkuji

sestry i lékaři, super lidi!!

telefonní automat v poruše - musím obtěžovat sestry - nerad, ač mi bylo vždy ochotně vyhověno

ve vašem zařízení jsem byl 6x, 3x jsem byl ošetřen na ambulanci, 3x jsem byl hospitalizován. Většinou při amblulantním příjmu se doktoři nebo doktorky se mnou nebavili. 

Škoda, každý člověk má strach o své bytí.

vyslovuji svůj dík a obdiv celému personálu nemocnice zvláště sehranosti na operačním sále, všem můj srdečný dík
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INTERNÍ KLINIKA C

1. postrádala jsem na pokoji TV, 2.postrádala lampičku nad postelí, 3.mohl by být na pokoji telefon, 4.a věšák na župany,5.doporučila bych aby byl každý pacient seznámen 

ať dodržuje čistotu na wc bylo to někdy hrozné, 6. ostatní pacienti(nemohoucí) by měl

byl jsem velmi spokojen,díky všem Eduard Kraus

děkuji lékařům a sestrám za kvalitní péči

lepší údržbu telefonu

líbí se mi , že v jednom boxu jsou umístěny muži a ženy dohromady

mimořádná péče za oddělení JIP

moc vám děkuji

nemám připomínky

podotýkám že informace jsou do určité míry zreslené faktem že jsem ležel na nadstandartním pokoji s Tv což mi maximálně vyhovovalo vzhledem ke klidu a svobodě pohybu 

a možnosti řídit si svůj čas (za příplatek samozřejmě)

sestry ochotné,pouštěly návštěvu na pokoj kdykoli.moc děkuji

velká hlučnost 3 kompresorů

velmi málo sestřiček

vzhledem k tomu e se jedná o fakultní nemocnici,jsou pokoje nevzhledné,řekla bych dost staré vybavení

zajímalo by mě kolik "fundovaných lidí" a odborníků a zároveň kolik peněz tento dotazník stál!! Připomíná mi to dobu nedávno minulou,s pozdravem

INTERNÍ KLINIKA D

byl jsem tu  se vším velmi spokojený, Byrtus Josef

byla jsem tu jen krátce

děkuji všem i v Porubě

děkuji mnohokrát za vynaloženou péči celému personálu

dík za obětavou , svědomitou a zodpovědnou práci,  pi Dr. Holešové a celému zdravotnímu personálu oddělení interny D, Žáková

chtěl bych ještě jednou poděkovat za péči a přístup personálu ke mně jako k pacientovi

KLINIKA PRO LÉČBU CHOROB INFEKČNÍCH A AIDS

1x denně mýt záchod nepovažuji za dostatečné na infekčním odd. Časté střídání teplot v pokoji-zima a horko mi způsobilo nachlazení a rýmu.Některé sestry jsou velmi 

odměřené,přísné na jakoukoli výtku reagují velmi popudlivě.Zvláště jedna sestra, která mi pustila velmi rychle infuzi,že jsem myslela že mi praskne žíla a když jsem ji 

upozornila, že mě to bolí řekla že to nic není,že se to pouští mnohem rychleji

byla jsem spokojená s celým zdravotním personálem.Jsou perfektní.Děkuji

čekala bych častější a důkladnější hygienu na tomto infekčním oddělení-1x denně zcela nedostačijící-zejména wc. Ve sprchách by neškodily alespoň háčky na osušku či oděv

děkuji všem za péči a vstřícnost. Hodně zdraví a štěstí

dotazník je na nic a vyhozené peníze. To si zas někdo namastil kapsy ze státních peněz-z našich peněz !!!

chtěl bych poděkovat za ochotu a veškerou péči jak zdrav.sestřám, tak doktorům.Byl jsem velmi spokojen,děkuji vám

chybí zábrany proti komárům, super sestry

jelikož jsem již podruhé na infekčním oddělení FN Ostrava, uvítal bych rekonstrukci zařízení,obnovu vybavení,rekonstrukci sprch,wc a a celkové zútulnění prostředí neboť zde 

leží pacienti dlouho a tato budova je nejstarší ze všech

jsem v pohodě a tyto potřeby po personálu bych nikdy nevyžadovala

jsou velké rozdíly mezi kvalitou televizorů, cena je stejná

na inf.odd. by měla být zvýšená hygiena,častěji myté wc a sprchy myjí je 1x denně možná by nebylo špatné kdyby sestra která vám nese léky řekla na co jsou a kdy si je 

máte vzít,pacient bude klidnější a nebude mít pocit že zde překáží.Oceňuji profesionální lidský přístup Mudr.Lukáčové a sestry Křistkové a Sýkorové.V případě průjmu na 

inf.odd. zde chyběl úklidový personál wc.V katastrofálním stavu ,chápu např.na očním oddělení není nutný wc papír,ale na tomto odd. alespoň pro nového pacienta který 

nezná zdejší poměry by wc papír měl být protože při léčení by lidé měli zůstat lidmi a necítit se jako dobytek.O léčbě průjmu bez wc papíru nemůžeme říci že se léčí s 

respektem ! 
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KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

chtěla bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům, stomo - chirurgického odd. za profesionální i lidský přístup k pacientům

chybí možnost připojení k internetu a práce PC

jejikož je budova oplývající lůžkovými odd. umístěna na kopci, budil mne večer v noci vítr, jenž se opíral do oken,ale tuto nepodstatnou maličkost smazal nádherný výhled na 

západ sluníčka a opravdu krásná panorama zalesněných kopců. Ať žije Ostrava město protikladů

ta TV na mince je hodně podivná

televizní automat tu byl nejdražší

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA a

jsem se vším spokojena

během 4 dnů nelze vyhodnotit

byl jsem s pobytem i s léčbou spokojen,až na poslední den,kdy nám na pokoj ktarý vyhrazen protři pacienty,přivezli jěště čtvrtou soobu. Už tam nebylo žádný soukromí.

děkuji všem lékařům a sestrám za péči

děkuji, musím slavit druhé narozeniny to mluví za vše

chtěl bych poděkovat za profesionální práci neurol. odd všem lékařům, sestrám, zvlášt pak panu primářovi

chybí tady teplé večeře, alespoň přes týden v okresních to gunguje, hygienické zařízení dohromady je hrozné

jsem velmi spokojena s péčí sestřiček a lékařů některých,ale zazáží mě chování které mě tu potkalo. byla jsem zdew přijata pro bolesti hlavy má nález na mag rez. + měli 

jste mi dělat drenáž a podle ůsutku mi nic není takže mě to moc mrzí a zaráží.

ležela jsem na tomto odd několikrát, a vždy jsem byla spokojena. Lékaři a sestřičky byli hodní a přívětiví, dokázali pacienta povzbudit a nabudit energií

moc se mi tu líbilo,bylo tu moc dobře a všem ze srdce děkuji za péči a za všechno 

myslím si, že tento dotazník nemůže dát skutečný objektivní obraz stavu. 

nebyla jsem spokojena s prací sester, jsou dost arogantní

polovina pobytu nadstandart

přišel jsem po čtyřech odcházím po dvou

s takouvou péčí jsem se ještě nikdy a nikde nesetkala. Byla jsem v jiříkově vidění

vše probíhalo dobře, nemám si na co stěžovat

vše profesionální, velice si toho vážím a moc za vše děkuji doktorům a sestrám

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA B

bohužel musím konstatovat že pestrost jídelníčku je velmi mizerná, během tří dnů měla 2 jídlo a 3x sýr, také mi scházela jakákoliv zelenina a ovoce

na toaletách chybí toaletní papír a hygienické ubrousky, v tomto moderním zařízení, myslím že by to mělo být součástí tohoto zařízení, i přes nedostatky Vám chci poděkovat 

za vaší pěči 

děkujeme Vám za starostlivost!!!

jako matka chci poděkovat všem lékařům i sestrám za péči o mého syna a za záchranu jeho života z celého srdce

zdá se mi nelogiclé, že pacient upoutaný na lůžko je jedno ráno popoháněn k ranní hygieně, ale večer po celém dni se nikdo nezajímá, zda se potřebuje umýt nebo potřebuje 

jinou osobní hygienu

zde jsem se setkala s vstřícným a ohleduplným personálem jste velice obětaví a kamarádský, děkuji všem za péči
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NEUROLOGICKÁ KLINIKA A 

bez připomínek

byl jsem moc spokojen

byla jsem spokojena

celý personál super,sestřičky i učenky velmi přijemný

děkuji všem lékařům a sestrám za péči

chtěl bych tímto poděkovat za velmi obětavou práci všech sestřiček a vzkázat vedení nemocnice a poslancům ČR, že finanční ohodnocení jejich práce je VELMI SMĚŠNË!! 

Važte si jejich práce!!!

chtělo by to nové postele a madrace + noční stolky

jsem spokojena.. týden jsem strávila v jiné nemocnici než jsem se dostala k Vám, tak to mohu porovnat. Přeji hodně uzdravených a spokojených pacientů, a vše nejlepší

na propouštěcí zprávu by se nemělo čekat tak dlouho

na WC patří taoletní papír a né že nepatří, uzamknout balkon aby se tam nedalo kouřit

po dojetí sanitou jsem ve velkých bolestech čekala asi 20 min než přišel pan doktor, ten místo pomoci mi dával podepisovat nějaké listiny a já nevím dodnes co jsem 

podepisoval

rád bych touto cestou poděkoval celému personálu.

strašně moc malé porce na oběd, snídaně věčně suché bez kousku másla

téměř vůbec nebyla zelenina nebo ovoce

tímto chci vyslovit velké poděkování celému zdravotnímu  personálu 

personál sester byl vynikající

moje zkušenost ze zařízení je dobrá a v případě nutnosti se sem budu vracet rád

velice profesionální,obětavá práce lékařů,sester

NEUROLOGICKÁ KLINIKA B

jsem vozíčkář, velice jsem spokojen s nízkými postelemi se kterými jsem se zatím nesetkala, ale chybí mi madla na všech dveřích nejvíce na WC

málo programů v TV -nebylo se na co dívat při nočním bdění

na tomto oddělení ležím již po několikáté a chci jen říci, že kolektiv sester a jejich přístup k pacientům je skutečně výborný.Sestry jsou velmi ochotné a pro mě až 

nepochopitelně vždy usměvavé, příjemné.

jsem spokojen

zdravotní zařízení mi vždy vyhovuje, jen můj zdravotní stav bude doufám lepší abych tady nemusela být často, děkuji za péči všem

zvláštní poděkovaní lékařům i sestrám
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ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ

Bylo by nutné věnovat pozornost skladbě hlavně pro diabetiky.Strava pro diabetiky není pestrá,večeře jako vlašský salát,pomazánka,játrovka slaná peprná,není 

vhodná.Večeře pouze suchý rohlík.Z ovoce se podává pouze jablko. Omáčky s knedlíkem jsou nevhodné.Dietní sestra by se měla více zajímat.Strava kazí dojem s pobytu na 

vzorném oddělení.

Děkuji lékařům a sestrám,že mě postavili na nohy. Celému kolektivu za ochotu,obětavost a slušnost a za velmi příjemný pobyt na vašem odděleni na které můžete být 

právem pyšní. 

Doporučovala,aby po propuštění byl samozřejmý odvoz sanitkou.

Dovoluji si Vám napsat na závěr pár řádků.Touto cestou bych chtěla mockrát poděkovat celému kolektivu ortopedického oddělení. Pod vzorným vedením pana primáře děkuji 

veškerou péči, kterou mi zde věnovali.Dále kolektivu na operačním sále, hlavně panu doktorovi Zagrobovi,který mě operoval. A také panu doktorovi Kašparkovi a asistenci. 

Vím, že není asi k mému onemocnění  poslední.S tím mě, již pan doktor Kašpárek seznámil při první mé návštěvě v ordinaci po poctivé prohlídce. Všem přeji hodně zdraví a 

zdařilích úkonů v operacích.A ještě jednou, mockrát děkuji.

chybí na pokojích odpadkové koše

lidí kteří nemají jak se dopravit domů, by mohli dostat sanitku na odvoz. Ano je to totiž opravdu fakt někdy problém, obzvlášť když bydlí daleko a má těžké zavazadla.

málo sester na oddělení.

milé přátelské oddělení tak,tak to má ve zdravotnictví být.

nelíbí se mi společné WC.Chybí odvoz sanitkou,protože v osobním autě jsou sedadla níže,než je třeba.

podle mého názoru by bylo třeba vyměnit okna, táhne to tady jako na Sibiři nebo při startu letadel. Dle mých zkušeností by nevadilo zajistit pro operované pacienty s 

náhradou kyčelního kloubu vyšší židle v jídelně i na pokoji.

přeji si,aby pacientům s operovanými klouby byla poskytnuta sanitka při propouštění.

stavební stav nemocnice-okna je v katastrofálním stavu.Odpovědné orgány by se nad tím měly velice vážně a hlavně rychle zamyslet. Kvalitní okna by ušetřila min.polovinu 

nákladu na vytápění za sezonu cenu.

televizní přijímač na pokoji může někomu vyhovovat a jinému nikoliv. Pokud se sejdou pacienti, kteří o daný program stojí a jsou schopní domluvit se, pak prosím.V 

opačném případě to je velmi rušivý element,hlavně když běží bezohledně celé dny. Pro mě to bylo vyložené peklo,které si většina žen nenechá ujít.Na mě ohled nebraly.

tohle zařízení nemá chybu.Pobyt na tomhle oddělení je velmi krásné milé.Všichni strašně hodní milí lékaři i sestry skrátka nemá to chybu.

velmi kladně hodnotím chování sestřiček ráno při vstupu do pokoje protože přicházejí s úsměvem,který má kladný vliv na pacienty. Rovněž kladně hodnotím pořádek a 

čistotu ústavu.

velmi spokojena

velmi spokojena se všemi službami

všem děkuji, lékařům i sestřičkám a všemu ostatnímu personálu.Všichni vyjímečně laskaví a hodní.Díky jim žádný strach a strest ani při operaci ani po ní.

všem za srdce děkuji za péči,kterou mě poskytli.

vysoce hodnotím veškerou péči, která mi byla věnována na oddělení ortopedie. Jsem velmi spokojena s příkladnou péčí a ochotou celého personálu na tomto oddělení. 

Přístup lékařů i sester je přímo výborný. Velice děkuji všem, že mi pomohli od velkých bolestí. Taková příkladná péče o pacienty,by měla být publikována v médiích.

WC-společné s muži, není v moci personálu toto vyřešit.

zajímalo by mě proč dva pokoje nejsou mužské když mají 1 WC a koupelnu. Proč musí být jeden ženský a jeden mužský.

zdravotnický personál je vždy ochotný,trpělivý a profesionální. Mnohdy to s pacienty nemají lehké,musí být mnohdy diplomaté.

jsem velmi spokojena.
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ORL KLINIKA

děkuji

děkuji všem za přijetí,jsem z jiného okresu a za pěknou péči k celému personálu za ochotu a laskavost.

dokonale profesionální přístup, jmenovitě MuDr Matoušek.

hlavně chci poděkovat všem lékařům,sestřičkám za laskavost, trpělivost a hlavně důležité teplé lidské slovo

hluboce se skláním před vysoce profesionálním přístupem všech zaměstnancům ORL k výkonu svých povolání, jakož i velice lidským přístupem k přáním a potřebám nás 

pacientů.

chtěla bych jenom pochválit většinu sestřiček a doktorů,myslím že málo kdo má takovou pracovní zátěž jako vy, zasloužily by jste si obdiv a větší plat.

je nesmyslné když sestra z noční směny vzbudí pacienta před 6. hodinou, dá mu teploměr pro který si za hodinu přijde sestra z ranní směny. Podávání večeře v 17.hod je 

příliš brzy

již nemám co dále sdělit

když slyším a vidím ve sdělovacích prostředcích o našem zdravotnictví ledacos, mám v něj nedůvěru.Co jiného mi táké zbývá, říjemná je čistota toalet a koupelen

končím po krátkodobé hospitalizaci na odděl.Mudr Komínka Phdr. Považuji za nutné poděkovat za lidský uklidňující přístup k ustaraným pacientům,protože tento obor má u 

nich respekt.V mém případě šlo o rychlý zákrok .Slovní kontakt s pacientem během výkonu je psychicky velmi účinný Vedení ordinátu a všemu zdravotnickému personálu 

přeji hodně úspěchů.

na operaci jsem čekal 2 měsíce ,tato možnost nebyla v dotazníků, TV na 3 hodiny stojí 20 Kč, můj názor je že je to předražené když jinde stojí maximálně 55 Kč na celý den. 

Co vy na to?

na záchody by jsem nechal dát samolepky, aby pacienti po užití WC po sobě vždy spláchli. Placení TV se mi zdá směšné. Zatím nemohu tuto otázku zodpovědět, protože 

ještě nejsem zcela zdráv.

nebylo třeba, zákrok neproběhl

nevyhovující jídelní příbory

byla jsem málo informovaná

pacienti si sami musí mýt příbor,což považuji za nerozumné, jelikož si to mohli mýt bez mycích přípravků a ve velmi vlažné vodě. Při delším pobytu je to o nemoc

personál sester by mohl líp spolupracovat. Při mém přijetí byla na sesterně hádka, jinak bych neměnikla nic,byla jsem velmi spokojená

poplatky za tv jsou abnormálně vysoké, kdyby byly paušální za 1 den bylo by to ok, Informace před zákrokem jsou výborné ,ale po zákroku je míra informací jež pacient 

obdrží o jejich stavu téměř nulová

pro pacienty by byla lepší kdyby tady chodili pěkné mladé sestřičky, televize by nemusela být placena.Z pokoje vchod na balkon.

pro ty co bydlí mimo Ostravu je značení a rozdělení FN velmi nepřehledné při příjezdu.

při anestezii jsem byl poněkud předávkován. po probuzení jsem asi trochu vyváděl a anestezioložka mi to dávala najevo. Ale vzhledem k tomu že jsem byl po operaci pod 

opiátem tak mi to ani nevadilo.Přestože si to nepamatuji, tak jsem se za své chování omluvil, ale protože si to nepamatuji tak necítím vinu.

při své současné hospitalizaci jsem postrádal donášku novin a časopisů na pokoj

sestry byly často nepříjemné a neohleduplné,péče doktorů ovšem byla profesionální a zcela vyhovující

specialisté celý tým

šokem byl hliníkový příbor který se snad nesmí používat více jak 10 let, pokud chcete argumentovat,že je pacienti kradou,pak by stačilo připsat příbor k věcem které si má 

pacient přinést z domova

televize by nemusela být za peníze.

v koupelně by mohla být nějaká protiskluzová rohožka,šíleně zde klouže. Je velmi nepříjemné chodit na toaletu se stojanem kapačky. Bylo by příjemné potkat na WC i v 

koupelně tekuté mýdlo, pap.ručník, samozřejmě, měla jsem svoje. světla v lampičkách jsou moc ostrá, světlo je špatné, strefuje do knížky. Jinak jsem byla spokojena.

za ty peníze by mohli hrát programy v lepší kvalitě.
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POPÁLENINOVÉ CENTRUM

děkuji všem lékařům a ostatnímu zdravotnímu personálu. Za pěkný přístup po dobu mého léčení.

chtěl bych upozornit na stav některých sprch na pokojích. Je určitě škoda, že voda stékající po obkladech stéká do neutěsněných spár a tak určitě přispívá k rychlejší 

destrukci stávajících a ještě zachovalých sprch.Náprava provedena teď by byla určitě méně nákladná než pozdější rekkonstrukce. Ještě k podávání večeře. 17 hod. mi přijde 

strašně brzo neboť snídaně je až v 7.hod. Děkuji

velmi hodný pan doktor  a hodné sestřičky.

GYNEKOLOGIE

byla jsem velice spokojená s přístupem zdrav.sester,myslím si,že by měly nadále udržovat takový soucitný kontakt s pacienty.Nevyhovovala mi koupelna o kterou jsem se 

musela dělit s dalším pokojem.

byla jsem velmi mile překvapena a spokojena s přístupem zdrav.sester na tomto oddělení.

byla jsem velmi spokojena a prací a přístupem zdr.a ostatního pesonálu na oddělení gynekologie.B-lůžková část.JIP by se s přístupem k pacientům mohla zlepšit.

personál by si zaloužil více úcty

Mé hodnocení hospitalizace se spíš týká té doby,kdy jsem ležela na porod.gynek.oddělení,kde jsem byla dočasně umístěna z důvodů malování gynek.odd. Na 

gynekolog.odd.nechápu proč se vytírá v 5.50, což je tak 5 minut po probuzení, dá se to udělat i později a zároveň i poctivěji při denním světle a ne 1 namočením hadru 

pokoj za 3 minuty.Dále se mi zde nelíbí přístup sanitářek-věty sylu "Tady nejste na hotelu,vstávejte"mi pro pacientky po potratech neplánovaných zdály přinejmenším 

nevhodné.

nemohla jsem odpovědět na všechny otázky stránky, byla jsem tu krátce

nikdy jsem se nesetkala s tak úděsným zdr.personálem,vaše sanitářky jsou nevychované.

ochota zdrav.personálu je velmi výborná.Jsem spokojena se vším.

sestřičky velmi milé.

toto tam nebylo, ale na JIP byla ta nejlepší péče jakou jsem si mohl přát

uvítala bych možnost sušení prádla ručníků na parapetu ne vždy stihlo prádlo uschnout.Celkově péče velmi profesionální,sestřičky pokaždé usměvavé a ochotné.Děkuji za 

milý přístup a budu šířit kladné reference dál.

v tomto zařízení,na tomto odd. jsem se setkala opravdu s výjimečnýma lidma, citlivým přístupem veškerého personálu k pacientovi. Chování všech je příkladné,na vysoké 

profesionální úrovní-velmi milý a usměvavý přístup všech sester na oddělení, které nás hýčkali, velmi příkladný,citlivý přístup a zájem MUDr. Gaetnera, který navštěvuje 

pacientky i mimo rámec svých pracovních poviností a vždy ochotně vše vysvětlí a poradí. Díky Vám všem

vadili mi velké vizity.Komentování mé diagnozy před pacientkami považuji za narušování osob.údajů

vadili mi velké vizity,kdy lékaři rozebírali mou diagnozu před jinými pacientkami. Zdá se mi to jako narušování osobních údajů a také jako velmi neetické.

velmi mne šokoval přístup lékařů, během mé hospitalizace se mi nedívali na operovanou část.Prodělala jsem luxaci nohy, jsem otřesená.

zdejší kuchaři šetří kde můžou.

žádné
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PORODNICE

byla jsem hospitalizována na porodním + šestinedělí. porodní oddělení úplně výtečné - jak sestry tak lékaři dávám 1* šestinedělí péče profesionální ale byl znát velký počet 

hospitalizovaných

byla jsem přijata pro akutní pokles krvinek, můj pobyt zde trval pouze 3 dny, proto nemůžu posoudit ošetřující lékaře ani personál, po tuto dobu se můj zdravotní stav se 

upravil natolik,že jsem mohla být propuštěna ještě o víkendu

byla jsem s touto nemocnicí spokojena, ať po stránce psychologické tak i profesionální, sestřičky velice přijemné, doktoři pozorní, všímaví, milí. Strava chutná a rozmanitá, 

nemám důvod stěžovat si z jakékoli stránky na tuto nemocnici

byla jsem velice spokojena s péčí o mne a mého syna, všem a celému personálu oddělení, JIP, šestinedělí - tak mělo vypadat i v jiných zařízení děkuji

byla jsem velice spokojena s personálem porod.-gynekol.kliniky zvláště dopuručuji všem

byla jsem velmi překvapená chováním všech tady v nemocnici. všichni byli velice milí a ochotni mi vždy poradit a pomoci, byla jsem velmi spokojena s pobytem v této 

nemocnici. Všem za tomoc děkuji Langerová

čistota pokojů by ještě ušla,ale sprchy a toaleta hrůza, myslím že v nemocnici by se měli desinfikovat a umývat minimálně 2x denně, což se nedělo. A ještě jedna věc - 

maminky co mají císařský řez a děti mají na JIP nedonešené by opravdu neměli dávat na jeden pokoj s maminkami, co mají děti u sebe, což se stalo a opravdu to hraje na 

psychiku

děkuji všem lékařům a sestrám a uklízačkám a celému personálu za to ,že mi pobyt v šestinedělí velice zpřijemnili,usmívali se na mě,odpovídali na pozdrav, vycházeli mi 

vstříc i ve večerních hodinách...Určitě bych tu chtěla rodit znovu, pokud k tomu budu mít příležitost a doporučím to dalším maminkám,které potkám,už hlavně proto,že já 

sama jsem na základě cizích dojmů vážněuvažovala zda mám jít zde nebo do Vítkovic

děkuji za vše

děkuju za úžasný přístup zdrav.personálu ke svým pacientům, který mi tímto pobyt v nemocnici zpřijemnily a vytvářejí klidné domácí prostředí

chtěla bych poděkovat všem co se o mě starali, i všemu personálu který nás na pokojích povzbuzoval,když nám nebylo nejlépe

chybou považuji nesvítící světla nad postelemi pacientek

je škoda že kapacita zařízení je neustále přeplněna 

jedinou připomínku mám k tomu, že snídaně a oběd byli brzo podávani po sobě a do večeřě jsem měla už velký hlad

jednalo se o porodnici a pomohli nám na svět u obou dětí, byli jsme velmi spokojeni

jelikož to byl můj třetí porod a předcházející 2 porody jsem absolvovala v jiném zařízení, můžu říct že ten poslední byl co se týče všeho kolem porodu, po porodu a péče 

dítěte ten nejlepší a všem budu tuto perodnici doporučovat

jídlo strašné a hlavně málo, ženy které porodily potřebují kvalitnější jidlo

kdyby tak nelepila ta podlaha, kdyby maminky bez dětí na pokojích nemuseli být pohromadě s těmi, kteří je mají

má hospitalizace v tomto zažízení byla z důvodu porodu, jsem velice spokojena s personálem i celkově se službami

péče byla skvělá,jsem moc spokojena

personál na porodním a poporodním odd. velmi ochotný s laskavým přístupem, lékaři vstřícný a velmi ohleduplný

při kojení doporučují jídla, která neobsahují kapustu,měli jsme rušnou noc kvůli prdíkům

ve sprše potrhaný závěs,pak je tam mokro,ženy po operaci se sotva ohnou a není ve sprše kde si dát mýdlo....

velice si vážím lidské přístupnosti všech doktorů a sestříček,profesionálního přístupu. jsem moc ráda,že jsem mohla rodit právě v této porodnici a všem jim mohu a budu jen 

doporučovat a chválit

zvláštní režim úklidu,co chvíli někdo přišel něco utřít
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RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A1

byl jsem celkově spokojen po všech stránkách. Děkuji celému personálu.

modernější vybavení pokojů pacientů/ lůžka, osvětlení, komunikace z pokojů k sestrám na ošetřovnu, signalizace

oprava kliky WC - nebyla asi týden opravena, dveře nejdou zavřít. Sedací prkénko nedrží u WC mísy.

Prosím o dietu pro stomiky

toto zařízení je moderního typu, nedostatek je, že nejsou zrcadla v koupelnách, které nutně potřebují pacienti. Tímto vyměňují sáčky po paměti, což není hygienické ani 

etické.

velice spokojená

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A3

budova kliniky je dosti stará a potřebuje renovaci, okna,dveře nedoléhají,  vzhledem ke krádeži ke kterým dochází by bylo dobré, aby stolky byly zamykatelné.  Skříne v 

pokojích není na tři části/ dlepočtu pacientů/ bylo by vhodné rekonstruovat schody pro starší lidi obtížněji vstoupit

bylo se mnou dobře jednáno,stravy dost a stěžovat si nemohu prima,jen tak dál

chybí bidet

na mužském záchodě by mohli být mušle

se zdějším zařízením jsem velice spokojena

velmi jednotvárna strava hlavně snídaně a večeře

všem moc děkuju a přeji všem pracovníkům pevné nervy a zdraví

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A4

dosah programu na TV je velmi malý

ještě jednou děkuji všem, kteří nám svými bohatými zkušenostmi ve všem pomáhaly a vždy s úsměvem a čistotou na odd. budu vzpomínat

moc hodný personál,sestřičky ve žlutém moc hodné a laskavé

sestřičky na onkologockém odd. jsou velmi ochotné a připraveni pacientům vždy pomoci. Děkuji

vyslovuji obdiv zdrav.pracovníkům

RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA A5

chtěl bych poděkovat celému personálu za skvělou péči - jak lékařům tak sestrám celého odd.

špatná teplota na pokoji

TRAUMATOLOGICKÉ CENTRUM A

děkuji všem sestrám za dokonalou péči, panu doktorovi Mudr.Lukáčovi patří můj velký Dík

děkuji za péči, kterou mě personal nemocnice věnoval, a rehabitaliční péčí mě zapojil do pracovního procesu

hodnocení je velmi obecné - délka hospitalizce 3 dny včetně zákroku

chci využít této možnosti a poděkovat celému personálu tohoto odd.

já bych chtěl hlavně poděkovat doktorům a sestrám,za to jak se o mě starali. Děkuji

jiné znaky u postelí ošetřovaných pacientů 

TV, internet

kdyby bylo na pokoji více elektroniky /rádio,video,PSX…/ tak bych se vůbec nezlobil

málo zeleniny, né každý jí maso, více zeleninových pokrmů by určitě nikomu neuškodilo,chyběla mi tady konzultace s ošetřujícím lékařem.Líbil se mi přístup operajícího 

lékaře

měla jsem samostatný pokoj,takže některé otázky tohoto dotazníku byli hodnoceny jiným pohledem

na pokojích chybí velké hodiny

nebylo by na škodu,kdyby po operaci někdo přišel a jednou větou řekl kdo operoval a že je všechno v pořádku

nelíbí se mi společné sociální zařízení

jedna setra ho držela za ruku, aby se nebál a druhá provedla zákrok,ani to nepostřehl že to má za sebou

postrádala jsem informace operujícího lékaře o způsobu provedené operace

projekčně špatně řešené koupelny



PŘÍLOHA 3: DOTAZNÍK
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Dotazník
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Dotazník
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Dotazník



RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. Kvalita péče očima pacientů Fakultní nemocnice Ostrava, 2006 strana 116

Dotazník



PŘÍLOHA 4: ZÁKLADNÍ FREKVENCE
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Frekvence

Count Col %

Neuvedeno

167 5,5%

Neplánovaně, jako akutní případ

969 32,2%

Plánovaně, byl(a) jstem objednán(a) předem

1 733 57,5%

Byl(a) jsem převezen(a) odjinud

143 4,7%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

769 25,5%

Nečekala(a) jsem

948 31,5%

2-3 dny

154 5,1%

Do jednoho týdne

316 10,5%

Do jednoho měsíce

612 20,3%

Do půl roku

124 4,1%

Do roka

25 0,8%

Do dvou let

12 0,4%

Více než dva roky

20 0,7%

Nevím

32 1,1%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

769 25,5%

Ne

2 039 67,7%

Ano, jednou

160 5,3%

Ano, 2-3x

24 0,8%

Ano, 4x nebo vícekrát

3 0,1%

Nevím

17 0,6%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

767 25,5%

Přiliš dlouhá

99 3,3%

Tak akorát

1 294 43,0%

Byl(a) jsem přijat(a) dříve, než jsem 

předpokládal(a)

723 24,0%

Nevím

129 4,3%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

885 29,4%

Ano

151 5,0%

Ne

1 976 65,6%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

62 2,1%

Velmi dobře a profesionálně

2 380 79,0%

Průměrně

497 16,5%

Velmi špatně

28 0,9%

Nevzpomínám si

45 1,5%

3 012 100,0%

Jak na Vás působil první kontakt 

se zařízením (na pohotovosti, na 

příjmu apod.)? Zapůsobil na mně:

Total

Zhoršily se Vaše zdravotní potíže 

během čekání na přijetí do 

zařízení?

Total

Total

Zdála se Vám doba čekání na 

přijetí do zařízení vzhledem 

k Vašemu zdravotnímu stavu:

Total

Jak dlouho jste čekal/a na přijetí 

do zařízení?

Total

Byl termín Vašeho přijetí 

zdravotnickým zařízením změněn?

Byl/a jste v tomto zařízení, kde 

právě ležíte, hospitalizován/a 

plánovaně nebo jako akutní 

případ?

Total

Count Col %

Neuvedeno

59 2,0%

Ano

2 441 81,0%

Ano, v omezené míře

414 13,7%

Ne, ačkoliv jsem je žádal(a)

19 0,6%

Ne, nežádal(a) jsem informace

79 2,6%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

80 2,7%

Do 15 minut

1 592 52,9%

Méně než 1 hodinu

859 28,5%

Alespoň jednu, ale méně než dvě hodinu

248 8,2%

Dvě a více hodin

138 4,6%

Nepamatuji si

95 3,2%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

244 8,1%

1=nejlepší známka

1 827 60,7%

2

744 24,7%

3

157 5,2%

4

17 0,6%

5=nejhorší známka

23 0,8%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

94 3,1%

Ne

2 316 76,9%

Ano, hluk ostatních pacientů

289 9,6%

Ano, hluk zaměstnanců zařízení

30 1,0%

Ano, hluk zvenčí

283 9,4%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

39 1,3%

Velmi spokojen(a)

2 557 84,9%

Spíše spokojena(a)

403 13,4%

Spíše nespokojena(a)

11 0,4%

Velmi nespokojena(a)

2 0,1%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

43 1,4%

Velmi spokojen(a)

2 244 74,5%

Spíše spokojena(a)

636 21,1%

Spíše nespokojena(a)

60 2,0%

Velmi nespokojena(a)

10 0,3%

Toalety/sprchy jsem nepoužívala

19 0,6%

3 012 100,0%

Total

Jak jste byl/a spokojen/a 

s čistotou toalet a sprch?

Total

Rušil Vás v noci hluk?

Total

Jak jste byl/a spokojen/a 

s čistotou pokojů?

Zakroužkujte, jak byste 

oznámkoval/a organizaci a 

plynulost Vašeho přijetí do 

zařízení

Total

Total

Jak dlouho jste při příjmu do 

zařízení čekal/a na uložení na 

lůžko?

Total

Dostal/a jste během přijetí 

dostatek informací o svém 

zdravotním stavu a dalším 

průběhu Vaší  léčby?
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Frekvence

Count Col %

Neuvedeno

34 1,1%

Ano

2 490 82,7%

Spíše ano

364 12,1%

Spíše ne

90 3,0%

Ne

33 1,1%

Nevím

1 0,0%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

40 1,3%

Ano

1 805 59,9%

Spíše ano

568 18,9%

Spíše ne

338 11,2%

Ne

239 7,9%

Nevím

22 0,7%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

64 2,1%

Ano

2 591 86,0%

Spíše ano

193 6,4%

Spíše ne

62 2,1%

Ne

48 1,6%

Nevím

54 1,8%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

61 2,0%

Velmi dobrá

988 32,8%

Spíše dobrá

1 630 54,1%

Spíše špatná

250 8,3%

Velmi špatná

53 1,8%

Nemocniční stravu jsem nejedl(a)

30 1,0%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

64 2,1%

Ano

1 103 36,6%

Ne

1 754 58,2%

Nevím

91 3,0%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

48 1,6%

Příliš mnoho

398 13,2%

Přiměřeně

2 440 81,0%

Příliš málo

100 3,3%

Nemocniční stravu jsem nejedla(a)

26 0,9%

3 012 100,0%

Jaké množství jídla jste 

dostával/a?

Total

Měl/a jste dietu?

Total

Total

Jak byste ohodnotil/a kvalitu jídla?

Total

Vyhovovala Vám doba ranního 

buzení?

Total

Vyhovovala Vám doba návštěv?

Vyhovovala Vám teplota ve 

Vašem pokoji?

Total

Count Col %

Neuvedeno

42 1,4%

Ano

2 862 95,0%

Ne

83 2,8%

Nemocniční stravu jsem nejedla(a)

25 0,8%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

66 2,2%

Velmi spokojen(a)

2 071 68,8%

Spíše spokojena(a)

716 23,8%

Spíše nespokojena(a)

52 1,7%

Velmi nespokojena(a)

19 0,6%

Nevím

88 2,9%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

55 1,8%

Ano

41 1,4%

Ne

2 913 96,7%

Nevím

3 0,1%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

76 2,5%

Ano, znal(a) jsem ho jménem

1 941 64,4%

Ano, ale neznal(a) jsem ho jménem

721 23,9%

Ne, nevím do byl můj ošetřující lékař

274 9,1%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

102 3,4%

Ano

2 782 92,4%

Ne

128 4,2%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

96 3,2%

Velmi dobrý

1 880 62,4%

Dobrý

1 005 33,4%

Nepříliš dobrý

24 0,8%

Špatný

7 0,2%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

65 2,2%

Vždy

1 865 61,9%

Většinou

840 27,9%

Občas

108 3,6%

Nidky

7 0,2%

Neptal(a) jsem se

127 4,2%

3 012 100,0%

Když jste položil/a lékaři důležitou 

otázku, dostal/a jste odpověď, 

které jste rozuměl/a?

Total

Total

Jak byste zhodnotil/a Váš vztah k 

ošetřujícímu lékaři z hlediska 

důvěry? Můžete říci, že Váš vztah 

byl:

Total

Znal/a jste svého ošetřujícího 

lékaře?

Total

Vyhovovalo Vám, jak často Vás 

ošetřující lékař navštěvoval?

Stalo se Vám někdy, že jste 

spadl/a z lůžka?

Total

Total

Byl/a jste celkově spokojen/a s 

takovými službami zařízení, jako 

je např. možnost telefonovat, 

sledovat TV, zakoupit si noviny 

atd.?

Total

Vyhovovala Vám doba podávání 

jídel?
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Frekvence

Count Col %

Neuvedeno

117 3,9%

Vždy

1 781 59,1%

Většinou

428 14,2%

Občas

94 3,1%

Nidky

19 0,6%

Neměla jsem strach ani obavy

573 19,0%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

224 7,4%

Často

148 4,9%

Občas

239 7,9%

Nidky

2 401 79,7%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

145 4,8%

Ano

2 590 86,0%

Ne

277 9,2%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

61 2,0%

Vždy

2 160 71,7%

Většinou

586 19,5%

Občas

72 2,4%

Nidky

6 0,2%

Neptal(a) jsem se

127 4,2%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

98 3,3%

Vždy

1 820 60,4%

Většinou

438 14,5%

Občas

74 2,5%

Nidky

13 0,4%

Neměla jsem strach ani obavy

569 18,9%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

190 6,3%

Často

119 4,0%

Občas

191 6,3%

Nidky

2 512 83,4%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

63 2,1%

Určitě ano

2 395 79,5%

Většinou ano

535 17,8%

Většinou ne

16 0,5%

Vůbec ne

3 0,1%

3 012 100,0%

Total

Měl/a jste důvěru ke zdravotním 

sestrám, které Vás ošetřovaly?

Total

Pokud jste měl/a strach nebo 

obavy ze svého stavu nebo léčby, 

byla zdravotní sestra ochotna si 

s Vámi promluvit?

Total

Hovořila před Vámi zdravotní 

sestra tak, jako byste nebyl/a 

přítomen/a?

Když jste položil/a zdravotní 

sestře důležitou otázku, dostal/a 

jste odpověď, které jste 

rozuměl/a?

Total

Total

Hovořil s Vámi lékař každý den?

Total

Pokud jste měl/a strach nebo 

obavy ze svého stavu nebo léčby, 

byl lékař ochotný si s Vámi 

promluvit?

Total

Hovořil před Vámi lékař tak, jako 

byste nebyl/a přítomen/a?

Count Col %

Neuvedeno

125 4,2%

Často

71 2,4%

Občas

266 8,8%

Nidky

2 550 84,7%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

76 2,5%

Určitě ano

2 429 80,6%

Spíše ano

456 15,1%

Spíše ne

24 0,8%

Určitě ne

3 0,1%

Nevím

24 0,8%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

108 3,6%

Ano

795 26,4%

Ne

1 458 48,4%

Nevím

651 21,6%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

146 4,8%

Ano

2 131 70,8%

Ne

162 5,4%

Nevím

573 19,0%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

140 4,6%

Vždy

2 260 75,0%

Občas

450 14,9%

Nidky

92 3,1%

Lékař se mnou nehovořil

70 2,3%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

121 4,0%

Vždy

2 522 83,7%

Občas

325 10,8%

Nidky

44 1,5%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

89 3,0%

Velmi spokojen(a)

2 143 71,1%

Spíše spokojena(a)

485 16,1%

Spíše nespokojena(a)

19 0,6%

Velmi nespokojena(a)

4 0,1%

Nepotřeboval(a) jsem pomoc

272 9,0%

3 012 100,0%

Total

Měl/a jste dostatek soukromí 

během vyšetření nebo léčby?

Total

Jak jste byl/a celkově spokojen/a 

s rychlostí,  s jakou Vám personál 

poskytl pomoc, když jste ji 

potřeboval/a?

Měl/a jste dostatek soukromí, 

když s Vámi lékař probíral Váš 

zdravotní stav nebo léčbu?

Total

Total

Měli Vaši blízcí dostatek příležitostí 

hovořit s lékařem?

Total

Vyhovovala Vám dosažitelnost 

zdravotnického personálu v 

zařízení?

Total

Chtěl/a jste být více zapojen/a do 

rozhodování o své léčbě?

Stalo se Vám, že jste dostal/a 

během pobytu v zařízení od 

zdravotnického personálu (lékařů, 

sester) protichůdné informace?

Total
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Frekvence

Count Col %

Neuvedeno

101 3,4%

Ano

2 603 86,4%

Ne

172 5,7%

Nevím

136 4,5%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

187 6,2%

Často se stalo, že termín nebyl dodržen

40 1,3%

Občas se stalo, že termín nebyl dodržen

127 4,2%

Jen výjimečně, že termín nebyl dodržen

259 8,6%

Termíny byly vždy dodrženy

2 158 71,6%

Žádná vyšetření či zákroky jsem 

nepodstoupil(a)

200 6,6%

O vyšetřeních a zákrocích jsem nebyl(a) 

předem informován(a)

41 1,4%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

145 4,8%

Dostával(a) jsem více léku než bylo třeba

66 2,2%

Dostával(a) jsem optimální množství léků

1 761 58,5%

Dostával(a) jsem méně léků než bylo třeba

34 1,1%

Léky na bolest jsem nepotřeboval(a)

826 27,4%

Nevím

180 6,0%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

186 6,2%

Ne

2 569 85,3%

Ano, měl(a) jsem zdravotní komplikace

111 3,7%

Ano, čekal(a) jsem na léky

7 0,2%

Ano, čekal(a) jsem na prohlídku u lékaře

19 0,6%

Ano, čekal(a) jem na sanitku

59 2,0%

Ano, z jiného důvodu

61 2,0%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

248 8,2%

Jasně a srozumitelně

2 667 88,5%

Málo srozumitelně

54 1,8%

Nesrozumitelně

2 0,1%

Nevystětlili vůbec

41 1,4%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

334 11,1%

Jasně a srozumitelně

2 418 80,3%

Málo srozumitelně

103 3,4%

Nesrozumitelně

6 0,2%

Neřekl vůbec

151 5,0%

3 012 100,0%

Řekl Vám někdo, jaké nebezpečné 

příznaky Vašeho zdravotního 

stavu máte po propuštění ze 

zařízení sledovat?

Total

Total

Vysvětlili Vám zdravotníci, jak o 

sebe máte pečovat a jak užívat 

léky po propuštění ze zařízení?

Total

Vezmete-li v úvahu množství léků, 

které jste dostával/a na utišení 

bolesti, myslíte si, že jste:

Total

Vyskytly se nějaké problémy, 

které způsobily odklad Vašeho 

propuštění ze zařízení?

Pokud jste byl/a předem 

informován/a o vyšetření či 

zákroku, který jste měl/a 

podstoupit, stalo se, že jeho 

termín nebyl dodržen?

Total

Byl/a jste seznámen/a s právy 

nemocného?

Total

Count Col %

Neuvedeno

304 10,1%

Jasně a srozumitelně

1 329 44,1%

Málo srozumitelně

46 1,5%

Nesrozumitelně

2 0,1%

Nevystětlili vůbec

85 2,8%

Moji blízcí nebyli přítomní při mém propouštění

1 246 41,4%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

315 10,5%

Ano

415 13,8%

Ne

239 7,9%

Můj zdravotní stav to nevyžadoval

2 043 67,8%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

115 3,8%

Určitě ano

2 445 81,2%

Spíše ano

431 14,3%

Spíše ne

18 0,6%

Určitě ne

3 0,1%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

145 4,8%

Výjimečně velká

1 190 39,5%

Velká

1 595 53,0%

Malá

79 2,6%

Nedostatečná

3 0,1%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

383 12,7%

Velmi spokojen(a)

1 712 56,8%

Spíše spokojena(a)

856 28,4%

Spíše nespokojena(a)

44 1,5%

Zcela nespokojena(a)

17 0,6%

3 012 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

108 3,6%

Výborná

1 896 62,9%

Velmi dobrá

818 27,2%

Dobrá

184 6,1%

Dostatečná

6 0,2%

3 012 100,0%

Count Col %

Lepší

2 355 84,0%

Stejný

414 14,8%

Horší

34 1,2%

2 803 100,0%

Count Col %

Neuvedeno

141 4,7%

Určitě ano

2 345 77,9%

Spíše ano

485 16,1%

Spíše ne

29 1,0%

Určitě ne

12 0,4%

3 012 100,0%

Vysvětlili lékaři nebo zdravotní 

sestry Vašim blízkým, jakou 

pomoc potřebujete při 

zotavování?

Total

Nabídli Vám zdravotníci pomoc při 

zajišťování domácí péče po 

propuštění ze zařízení (např. 

pečovatelská služba, sociální 

Total

Cítíte celkově, že jste byl/a 

léčen/a s úctou a respektem?

Total

Jak hodnotíte postoj celého 

personálu tohoto zařízení? Řekl/a 

byste, že postoj byl soucitný a 

uklidňující a jeho schopnost 

vzbudit ve Vás dobré pocity byla:

Total

Jak jste byl/a spokojen/a s tím, 

jak personál zařízení zajistil Vaše 

citové a duchovní potřeby?

Total

Jak byste celkově ohodnotil/a 

péči, která Vám zde byla 

poskytnuta?

Doporučil/a byste toto 

zdravotnické zařízení rodině nebo 

přátelům?

Total

Total

Jak byste hodnotil/a Váš zdravotní 

stav při propuštění:

Total


