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1. Ajánlaná az intézményt családjának, barátainak hasonló probléma 

esetén?

2. Elégedett volt az intézményben tapasztalt szakértelemmel, 

szakmai felkészültséggel?

3. Elégedett volt a tisztasággal?

4. Mennyire érezte azt, hogy udvariasan, emberi méltóságát 

tiszteletben tartva bántak Önnel?

5. Mennyire volt elégedett a tájékoztatással ellátása során?

6. Mennyire volt elégedett azzal, amennyire bevonták az ellátásával 

kapcsolatos döntésekbe?

7. Összességében mennyire volt elégedett az ellátás során?



8. Volt WC-papír a mosdóban?

9. Volt szappan a mosdóban?

10. Volt kéztörlő a mosdóban?

11. Elégedett volt a dolgozók kézhigiénéjével?



Pilot program
7 szakrendelőben

Intézményenként és intézményen belül szakterületenként összesítés





Betegbiztonság Világnapja
Szeptember 17.

Biztonságos szülészeti és újszülött-ellátás

1740 szülészeti ellátásról adott visszajelzés feldolgozása

Összesített eredmények fenntartónak 

Intézményre lebontott eredmények és szöveges visszajelzések az 

intézményeknek

Pályázati kiírás (2 típus)









Egy integrált intézmény 2 tagkórházának (2 város) eredményei

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

A 4,6 4,4 4,5 4,3 3,7 4,2 4,2 40% 60% 40% 100%

B 3,5 3,8 3,1 3,4 3,2 3,1 3,4 18% 36% 10% 100%

Pákó et al. IME 2022; 2:22-28 



Egyetemi klinika Megyei kórház Városi kórház p 

Visszajelzések száma (db) 313 513 915

1.Ajánlaná az intézményt 

családjának, barátainak hasonló 

probléma esetén?

63% vs 19% 64% vs 23% 77% vs 13% <0,05

2.Elégedett volt az intézményben 

tapasztalt szakértelemmel, 

szakmai felkészültséggel?

67% vs 14% 65% vs 17% 78% vs 11% <0,05

3.Elégedett volt a tisztasággal? 50% vs 25% 65% vs 14% 68% vs 14% <0,05

4.Mennyire érezte azt, hogy 

udvariasan, emberi méltóságát 

tiszteletben tartva bántak Önnel?

54% vs 24% 56% vs 29% 71% vs 21% <0,05

5.Mennyire volt elégedett a 

tájékoztatással ellátása során?
42% vs 36% 44% vs 35% 61% vs 22% <0,05

6.Mennyire volt elégedett azzal, 

amennyire bevonták az 

ellátásával kapcsolatos 

döntésekbe?

50% vs 35% 46% vs 36% 63% vs 22% <0,05

7.Összességében mennyire volt 

elégedett az ellátás során?
55% vs 24% 57% vs 26% 72% vs 15% <0,05

Elégedettek (4-5 osztályzatok) vs. elégedetlenek (1-2 osztályzatok) aránya

Pákó et al. 
IME 2022; 2:22-28 



„A gondozottak alapvető higiéniás szükségletei biztosítottak, azonban mentális

gondozásuk gyakorlatilag nincs. A gondozottak szociális készségei nagyban

visszafejlődnek. Alapvető dolgokról nem tájékoztatják őket. Pl. Miért van covid zárlat. Az

Országos Tisztifőorvos asszony júniusban feloldotta a zárlatot, ettől kezdve a látogatást

napi 1 órában engedélyezték. A gondozottak 2020. márciusa óta nem hagyhatták el az

intézményt (tavasszal 2 Pfizer védőoltást is kaptak). Nehezen látható be, hogyan lehet

nagyjából 80 gondozottat ilyen hosszú időre szabadságában korlátozni. A kórház

igazgatója saját hatáskörben döntött, felülírva Kásler miniszter úr rendeletét a karantén

feloldásáról, így a gondozottak nem mehettek adaptációs szabadságra. Az intézmény egy

ősfás bekerített parkban található. A nyári hónapokban sem mehettek ki a parkba a

gondozottak, csak esetenként kísérővel.”

Pszichiátriai rehabilitációs osztály, 2021. ősz

Hivatalos panasztétel






