
 

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA   

Odpowiadając na pytania, prosimy zaznaczyć wybraną odpowiedź krzyżykiem, wg następującego klucza:      
       

5 – bardzo dobrze      4 – dobrze      3 – średnio     2 – źle      1 – bardzo źle 
 

1. Proszę wpisać przychodnię, w której korzysta Pani/ Pan z usług medycznych: 

Józefów                                      Otwock 

 

2. Proszę zaznaczyć odpowiednie pole w tabeli poniżej: 

Płeć Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania 

        Kobieta 

        Mężczyzna 

         Mniej niż 18 lat 

        18-30 lat 

         31- 45 lat 

         46- 60 lat 

        Więcej niż 61 lat 

         Wyższe 

         Średnie  

        Podstawowe 

         Miasto 

         Wieś 

 
 
 

NIGDY OKAZJONALNIE CZASAMI PRAWIE 
ZAWSZE 

ZAWSZE 

 
3. Czy wizyta w poradni odbyła się w terminie uprzednio 

uzgodnionym? 
 

     

4. Czy w przychodni dostępna jest informacja o prawach 
pacjenta? 
 

     

5. Czy udzielanie świadczeń medycznych odbywało się z 
poszanowaniem   Pani/Pana godności osobistej? 

 

     

6. Czy wizyta i badanie odbyło się z zachowaniem zasad 
intymności? 
 

     

7. Czy obecność osób trzecich podczas wizyty (np. 
asystentki, stażysty) miała miejsce po uzyskaniu 
Pani/Pana zgody? 

 

     

8. Czy lekarz sprawujący w poradni opiekę nad Panią/Panem: 
 

a) przekazał informacje o chorobie w sposób zrozumiały 
    

b) informował o planowanych badaniach 
diagnostycznych i /lub zabiegach 

 

c) wyjaśnił w sposób jasny i zrozumiały dalsze  
postępowanie i leczenie   

 

d) czy miała Pani/Pan możliwość współuczestniczyć w 
podejmowaniu decyzji dotyczących swojego zdrowia? 

 

  
 

   

 Pragnąc poprawić jakość oferowanych usług medycznych oraz rozszerzyć ofertę zgodnie z Państwa oczekiwaniami prosimy 
o zaznaczenie właściwej według Państwa odpowiedzi przy poniższych pytaniach.  Ankieta jest anonimowa, pracownicy poradni 
mają dostęp tylko do wyników zbiorczych odpowiedzi.  
Proszę o odpowiedź na poniższe pytania biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy korzystania z usług medycznych w Państwa 
przychodni. 

       

   

   

     



                                                                                                             NIGDY    OKAZJONALNIE   CZASAMI          PRAWIE            ZAWSZE 
                                                                                                                                                                                                    ZAWSZE 

Wer. 1  

 

 

9. Czy pielęgniarki opiekujące się Panią/Panem w 
poradni:  
 

a) były uprzejme i życzliwe 
 

b) wyjaśniały Pani/ Panu wykonywane  zabiegi                       
i czynności pielęgniarskie   
 

c) były dostępne i pomocne 

 
 
 
 
 
 

    

10. Czy pracownicy rejestracji: 
a) byli uprzejmi i życzliwi 

 

b) w sposób zrozumiały i cierpliwy odpowiadali na 
zadawane pytania 
 

c) czy przekazane Pani/ Panu  informacje były jasne         
i wyczerpujące 

 

     

11. Proszę ocenić dostępność rejestracji telefonicznej w 
skali od 1 do 5     

 

     

12. Czy poradnia w trakcie Pani/ Pana  pobytu  była czysta          
i wyglądała estetycznie? 
 

     

13. Czy Przychodnia jest dobrze oznakowana? 
 

     

14. Czy strona internetowa Przychodni: 
 

a) Jest pomocna przy dostaniu się/zapisaniu się do 
poradni 

b) Posiada wystarczające informacje przydatne dla 
pacjentów 

 
c) Jest wystarczająco czytelna i zrozumiała 

 
d) Nie korzystam ze strony internetowej 
 

     

15. Od kogo uzyskała Pani/Pan informacje o             Lekarza 
                  badaniach profilaktycznych?  
 

 
Pielęgniarki 

 
Innego 
pracownika 

 

16.  Czy skorzystała Pani/Pan z zaproszenia z zaproszenia 
na badania profilaktyczne 
 

Tak                         Nie    

17. Czy była Pani w stanie zidentyfikować pracownika 
udzielającego świadczenia medycznego 
 
a) Tak, przez identyfikator pracownika 

 

b) Tak, przez przedstawienie się pracownika 
 

c) Przez informację otrzymaną od osób trzecich 
 

d) Nie byłam/byłem w stanie zidentyfikować?  
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