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Projekt e-Zdrowie: 
- e-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania
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https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie

https://www.edziecko.pl

Smartfon – najlepszym przyjacielem człowieka…
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Smartfon – najlepszym przyjacielem człowieka…
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Smartfon – najlepszym przyjacielem człowieka…



Poszukiwanie prostych narzędzi komunikacji z pacjentem
- wykorzystanie formularzy Google

Zalety:
• Łatwe do opracowania/modyfikacji
• Powszechnie stosowane społecznie 
• Łatwe w użyciu

Wady:
• Wykluczenie ze względu 

na wiek
• Bariery sprzętowe
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Etap 1. Przygotowanie techniki – około 1 miesiąc
• Opracowanie kwestionariusza ankiety dostosowanego do potrzeb 

szpitala
• Przygotowanie automatyki wysyłania wiadomości sms do pacjentów
• Implementacja ankiety w formularzu Google

Etap 2. Wdrożenie
• Informację o badaniu pacjent/opiekun pacjenta otrzymuje podczas 

zakładania historii choroby
• W drugiej dobie hospitalizacji na wskazany numer telefonu wysyłany 

jest SMS z linkiem do ankiety
– Pilotażowo w wybranych oddziałach udostępniono telefony, na których 

możliwe jest bezpośrednie wypełnienie ankiety
– Uwzględniając pacjentów z ograniczeniami psychomotorycznymi w każdym 

oddziale ankieta dostępna jest również w wersji papierowej
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Ankieta pacjenta – opracowanie i wdrożenie
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Ankieta pacjenta - funkcjonalności
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Ankieta pacjenta - funkcjonalności
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Ankieta pacjenta - funkcjonalności
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Ankieta pacjenta - wyniki

13,8%
(1445 ankiet)

Badanie realizowane 
z wykorzystaniem ankiet 

elektronicznych

ZWROTNOŚĆ

Badanie realizowane wyłącznie 
z wykorzystaniem ankiet 

papierowych

1,5%
(516 ankiet)

10,3%
(3 584 ankiet)

33 663 hospitalizacji 34 785 hospitalizacji



Bariery czy ich brak?
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Ankieta pacjenta – Klinika Kardiologii



Bariery czy ich brak?
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Ankieta pacjenta – Klinika Kardiologii
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Kliniki Kardiologii

Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i 
Dziecięcej

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej 
i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży

Kliniki Pediatrii, Alergologii i 
Gastroenterologii

Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych 
Drogą Płciową i Immunodermatologii

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Ankieta pacjenta – zwrotność

Czy specyfika kliniki/ oddziału wpływa na zwrotność ankiet?



Korzyści dla pacjenta/opiekuna faktycznego:
• Anonimowość respondenta
• Narzędzie dostosowane do każdej grupy respondentów, 

bez względu na wiek, wykształcenie czy aktywność 
zawodową

• Chętnie udzielane odpowiedzi na pytania otwarte
• Możliwość bieżącej modyfikacji pytań, dostosowanie do 

aktualnych potrzeb
• Bieżące reagowanie na zgłaszane uwagi przez 

pacjentów/opiekunów 
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Ankieta pacjenta - podsumowanie



Korzyści w ujęciu zarządczym:
• Diametralne skrócenie czasu potrzebnego do opracowania 

i analizy wyników badania - wyniki otrzymywane na bieżąco
• Lokalizacja ankiety do własnych uwarunkowań
• Wysoki odsetek zwrotności
• Pozyskanie danych dla określonej komórki organizacyjnej 

szpitala
• Otwarty system zapewnia korzystanie z danych źródłowych
• Prowadzenie analiz porównawczych dla poszczególnych 

komórek organizacyjnych i zbiorczej dla szpitala
• Nie wymaga zatrudnienia profesjonalistów do jego 

opracowania
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Ankieta pacjenta - podsumowanie
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Ankieta satysfakcji pracownika -



Link do ankiety:
http://opinie.jurasza.pl
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ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W BADANIU



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



• W okresie od 6.08.2020 r. - 15.11.2021 r. ankietę wypełniło 
3584 osób

• Badaniem objęto 22 kliniki/ oddziały

ŚREDNIO MIESIĘCZNIE 239 ANKIET
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Ankieta pacjenta - wyniki

5,6%

94,4%
- 3383 respondentów


