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1. Wprowadzenie  1 

Mogłoby się wydawać, że marketing a jakość to dwa różne światy, dwie różne koncepcje 2 

zarządzania, mające swoich odrębnych zwolenników i badaczy. Jednak specjaliści od 3 

marketingu uważają, że nie należy traktować marketingu jako wyodrębnionej dziedziny 4 

działalności organizacji. Organizacje charakteryzują się tym, że we wszystkich dziedzinach 5 

jego funkcjonowania można zastosować podejście marketingowe i nie inaczej jest w pla-6 

cówkach służby zdrowia. Celem jest pokazanie znaczenia marketingu usług medycznych ale 7 

też wskazanie kierunków i metod działania placówek medycznych nie tylko dla podniesienia 8 

jakości usług medycznych ale zadowolenia pacjenta- klienta usług medycznych. 9 

Tworząc politykę jakości, sporządzając ofertę, ustalając procedury obsługi klienta – 10 

pacjenta itp., powinno się pamiętać o marketingowym, czyli inaczej mówiąc pro-11 

klientowskim aspekcie działania organizacji. Marketing, spełnia bowiem zadania integracji 12 

wszelkich obszarów zarządzania w instytucjach służby zdrowia, gdzie głównym celem 13 

(podmiotem) działania jest klient – pacjent. Dlatego stosowanie czynności marketingowych 14 

bez odpowiednich standardów jakości jest nieuzasadnione a czas i budżet przeznaczony na 15 

marketing jest wówczas zmarnowany. „Jakość stała się również głównym wyzwaniem 16 

współczesnego marketingu” (Brilman, 2002, s. 91). 17 

Najważniejszym zagadnieniem dla współczesnego marketingu jest nie to, czy można 18 

wdrażać go w placówkach opieki zdrowotnej, lecz zakres wdrażania. Specyfika służby 19 

zdrowia sprawia, że nie można bezkrytycznie przenosić reguł klasycznej koncepcji 20 

marketingu. Marketing jest pewnym sposobem myślenia oraz pewnym uwrażliwieniem na to, 21 

co pacjent myśli, czego oczekuje, jaki jest jego poziom zadowolenia ze świadczonej mu 22 

usługi. Takie podejście do marketingu sprowokowało powstanie pojęcia opieki 23 

skoncentrowanej na pacjencie, „patient – centered care”(Ginter, 1998), które zakłada,  24 

że podstawą wszelkich decyzji w instytucji jest właśnie pacjent, a nie funkcje, czy cele 25 

poszczególnych komórek organizacyjnych. To prowadzi do tezy, że dzisiejsza jednostka 26 

opieki zdrowotnej oferuje wartość użytkową swych usług, którą jest zdrowie a nawet życie. 27 

Dlatego działania marketingowe każdej placówki opieki zdrowotnej powinny się rozpoczynać 28 

od analizy zachowania pacjenta, zrozumienia jego decyzji i wyboru, zaspokajania potrzeb, 29 

związanych z ochroną zdrowia. 30 

 31 

 32 
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2. Wybrane problemy rynku usług medycznych 1 

We współczesnych realiach społeczno-gospodarczych rynek usług medycznych stał się 2 

rynkiem konkurencyjnym. Placówki medyczne muszą zabiegać o kontrakty zarówno  3 

z Narodowym Funduszem Zdrowia jak i o klientów zewnętrznych. Rynek konkurencyjny 4 

definiowany jest jako rynek na którym w wyniku wolnej podaży i popytu zostaje wyznaczona 5 

wartość usługi, towaru. Na rynku konkurencyjnym wszystkie podmioty podlegają tym samym 6 

zasadą i funkcjonują w podobnym otoczeniu. Transakcje zawierane na rynku konkuren-7 

cyjnym podlegają regulacją cywilno – prawnym lub zwyczajowym a informacja na temat 8 

oferowanych usług jest ogólnodostępna (Kądzielawa, 2004). 9 

Rynek usług medycznych i zdrowotnych można nazwać procesami zachodzącymi 10 

pomiędzy świadczeniodawcami usług medycznych – podmiotami leczniczymi a świadczenio-11 

biorcami-pacjentami. Usługą medyczną (zdrowotna) nazywamy świadczenie zdrowotne, czyli 12 

świadczenie służące zachowaniu, przywracaniu, ratowaniu lub poprawie zdrowia oraz inne 13 

działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących 14 

zasady ich działania (Ust. z dn.15.04 2011, art. 2, pkt. 10). Podmiot wykonujący działalności 15 

leczniczą, podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych 16 

świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy 17 

(Ust. z dn. 15.04 2011, art. 14, nr 112, poz. 654). 18 

Eksperci uważają, rynek usług medycznych, nieobjęty refundowaniem z NFZ, rośnie. 19 

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez firmę badawczą PMR Polacy wydali  20 

22 mld zł w 2017 roku na prywatne usługi medyczne. Na wzrost popularności prywatnych 21 

usług medycznych ma dodatkowo wpływ umawianie wizyt przez Internet. Firma badawcza 22 

PMR opublikowała prognozowane tempo wzrostu, które plasuje się na poziomie 7 procent  23 

w najbliższych latach. Jego wartość ma wzrosnąć z 22 mld zł w 2017 roku do 31 mld zł  24 

w 2022 r. Najczęściej korzystamy zarówno ze świadczeń dostępnych w ramach NFZ,  25 

jak i usług zdrowotnych, które nie są objęte publicznym finansowaniem. 26 

Z badania CBOS z 2016 r. wynika, że na taki "mieszany" model decydowało się 40%. 27 

Polaków. Z kolei PMR szacuje obecnie, że jest to nawet 60%. Warto zaznaczyć, że osoby, 28 

które polegają wyłącznie na prywatnych usługach medycznych, opłacanych z własnych 29 

funduszy lub poprzez komercyjne ubezpieczenia zdrowotne, stanowią zaledwie kilka procent 30 

wszystkich pacjentów. Tradycyjnie najczęściej korzystamy z prywatnych usług medycznych 31 

w dziedzinie stomatologii. To zresztą jedyna dziedzina medycyna, w której osoby 32 

korzystające z usług zakontraktowanych w ramach NFZ są w mniejszości. Główny powód 33 

jest dość prosty – NFZ finansuje bardzo ograniczony zakres zabiegów dentystycznych. 34 

Na drugim miejscu wśród najpopularniejszych usług medycznych poza NFZ znajdują się 35 

porady lekarzy specjalistów. Głównym czynnikiem skłaniającym pacjentów do wyboru 36 

prywatnego systemu ochrony zdrowia jest bardzo długi czas oczekiwania na wizytę w ramach 37 
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NFZ. Średni czas oczekiwania na poradę lekarza specjalisty w ramach NFZ przekracza trzy 1 

miesiące, ale nierzadko zdarzają się przypadki, gdy jest to więcej niż rok. W sytuacji, gdy te 2 

same usługi na zasadach komercyjnych są dostępne niemal natychmiast, wielu pacjentów 3 

decyduje się na wybór sektora prywatnego.  4 

Znacznie krótszy czas oczekiwania na wizytę u lekarza to podstawowa zaleta 5 

komercyjnych usług medycznych. Dla wielu osób dodatkową motywacją do wyboru 6 

świadczeń poza NFZ może okazać się łatwość umawiania wizyt za pośrednictwem 7 

internetowych platform. Wystarczy w wyszukiwarce znaleźć odpowiedniego specjalistę, 8 

wypełnić formularz i potwierdzić umówienie wizyty poprzez SMS lub dokonać płatności. 9 

„Wyższa jakość oferowanych usług – obok ekonomicznej efektywności i redukcji 10 

kosztów, a także lepszego dostosowania placówek do potrzeb rynku – jest podstawowym 11 

celem przekształceń, jakie obecnie zachodzą w instytucjach opieki zdrowotnej w naszym 12 

kraju” (Zeler, Kapała, 2004, s. 1). 13 

3. Doskonalenie jakości usług medycznych poprzez marketing 14 

Doskonalenie jakości wymaga wsparcia marketingowego, co wynika z samej definicji 15 

jakości, która ukierunkowana jest na klienta (Hamrol, 2018). Pacjent korzystając z usług 16 

medycznych oczekuje produktu, czyli usługi zgodnej za parametrami, o których go uprzednio 17 

poinformowano i o powtarzalnym poziomie jakości tych usług. Zarówno jakość jak  18 

i marketing są skierowane w swych działaniach i celach na odbiorcę, użytkownika.  19 

Podczas tworzenia systemu jakości niezbędne są informacje o kliencie. Placówka, nie jest 20 

w stanie zdefiniować, czym jest jakość jej produktów czy usług, do momentu, gdy stwierdzi, 21 

jakie są oczekiwania pacjentów co do jakości. Nie można jej rozpatrywać w oderwaniu od 22 

potrzeb i preferencji pacjenta. Należy uświadomić sobie, że głównym elementem zarządzania 23 

przez jakość jest podejmowanie decyzji na podstawie danych a nie tylko opinii. Dlatego 24 

stosuje się różne metody badania opinii pacjenta. W tym znaczeniu: „[…] marketing jest 25 

„wejściem systemu jakości” – pomaga w zdefiniowaniu oczekiwań klientów co do jakości 26 

oraz określeniu różnic w tych oczekiwaniach pomiędzy poszczególnymi grupami docelowymi 27 

odbiorców” (Opolska, 2002, s. 109). Marketing służy także: „[…] niejako na wyjściu systemu 28 

jakości, informowaniu klientów i innych podmiotów zewnętrznych o standardach jakości 29 

realizowanych usług medycznych. Nie wystarczy stworzenie sprawnego systemu jakości, 30 

opisanie procedur, przeszkolenie personelu. Jeśli zabraknie sprawnie przekazanej za pomocą 31 

narzędzi marketingowych informacji, że firma prowadzi określone działania w zakresie 32 

dostosowania jakości swoich usług do oczekiwań klienta, wówczas system jakości stanie się 33 

jedynie martwym zapisem w strategii działania” (Opolska, 2002, s. 109).  34 
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Działania marketingowe wspomaga informowanie o istnieniu w danej placówce służby 1 

zdrowia – zarządzania przez jakość, wdrożonych systemach ISO i akredytacji.  2 

Marketing jest obecny podczas określania modelu jakości oferowanych usług 3 

medycznych, przy tworzeniu polityki jakości w tych placówkach, jak i podczas przekazy-4 

wania informacji o ustalonej polityce jakościowej pacjentom.  5 

Marketing, proponuje także instrumenty pomiaru stopnia zadowolenia pacjentów  6 

z poziomu jakości, które oferuje dana placówka służby zdrowia. Uzyskane informacje 7 

zwrotne przyczyniają się do kształtowania zarządzania jakością w organizacji. Marketing jest 8 

czynnikiem przyczyniającym się do udoskonalania jakości w instytucji. Ale marketing także 9 

zyskuje na dobrej jakości w organizacji. Jakość staje się wizerunkiem, obrazem rynkowym 10 

placówki i ważnym argumentem dla klienta – pacjenta. Budowanie i utrwalanie wizerunku 11 

rynkowego placówki służby zdrowia to zadania dla marketingu. Wpływa to na emocje, ocenę 12 

i opinię pacjenta na temat danej placówki, które kierują decyzją wyboru; odnosi się to także 13 

do usług z jakich może skorzystać. A wszystko to dzięki istniejącej i dobrze funkcjonującej 14 

sferze jakości.  15 

W jednostkach opieki zdrowotnej pojawia się pojęcie strategii przywództwa jakościo-16 

wego. Polega ona na oferowaniu atrakcyjnych usług, czyli przedstawieniu do dyspozycji 17 

pacjenta oferty, której unikalny charakter zostanie przez niego zauważony i doceniony. 18 

Można powiedzieć, że obecnie każda usługa zaproponowana przez jednostkę opieki 19 

zdrowotnej, a do tego wyposażona w gwarancję szybkiego jej wykonania, będzie wzbudzała  20 

u pacjenta zainteresowanie oraz chęć skorzystania z niej. Strategia ta jednak opiera się na 21 

przekonaniu, że standardowy produkt nie może zadowolić wszystkich pacjentów, część z nich 22 

jest gotowa zapłacić więcej za usługę, która w sposób doskonały zaspokoi ich potrzeby. 23 

Atrakcyjność usług może wynikać z ich dostępności lub niskich kosztów. Realizacja tej 24 

strategii wymaga podjęcia przez jednostkę służby zdrowia pewnych działań: kreowania 25 

marki, dbałości o wizerunek placówki i jej usług, inwestowania w technologię w celu 26 

wprowadzenia innowacji, szerokiego asortymentu usług w każdym sektorze, pielęgnowania 27 

bliskiego kontaktu z pacjentem. Wymienione czynniki powinny służyć kompleksowej 28 

obsłudze pacjenta.  29 

Strategia dyferencji powstała w celu zaspokojenia potrzeb segmentu pacjentów o wygóro-30 

wanych wymaganiach i niewrażliwych na cenę usługi. Pomimo pewnej atrakcyjności, takie 31 

postrzeganie jakości prowadzi jednak w dziedzinie służby zdrowia do patologii. Człowiek 32 

dąży do korzystania z określonej propozycji, aby uzyskać doskonały efekt swego leczenia – 33 

nawet, gdy go na nią nie stać.  34 

W opiece zdrowia współdziałanie usługodawców na poszczególnych jej szczeblach oraz 35 

pomiędzy różnymi uczestnikami tego samego poziomu jest szczególnie istotne dla osiągnięcia 36 

pożądanego wyniku leczenia. Koncepcja współpracy pojawia się również w wielu 37 

dokumentach Światowej Organizacji Zdrowia, dla rozwiązania problemów, szczególnie  38 
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w podstawowej opiece zdrowotnej. Na tym szczeblu zaangażowania obu stron procesu 1 

usługowego jest niezbędne do rozwoju partnerskich relacji.  2 

Marketing ma związek bezpośredni z procesem tworzenia jakości w placówce opieki 3 

zdrowotnej. Pewne typowe działania związane z tą strategią mogą być pomocne w dążeniu do 4 

tworzenia jakości. Elementem wyjściowym do analizy marketingowej są badania ankietowe 5 

pacjentów lub sondaż przeprowadzony wśród potencjalnych pacjentów. Przekazywanie 6 

pacjentom w sposób zrozumiały informacji o sposobie realizacji usług w bezpośrednim ciągu 7 

obsługi (rejestracja) lub pośrednim (broszury, plakaty). Rzeczywista jakość obsługi, 8 

połączona ze wspomnianym oddziaływaniem promocyjnym – w dłuższym cyklu przyniesie 9 

pożądany sukces z poziomu usług (jakości). Zabiegi promujące przyczynią się do otrzymania 10 

informacji na temat wymagań pacjentów w zakresie jakości usług medycznych. Można 11 

mówić o tworzeniu się standardów jakości, czyli realizacji usług medycznych zgodnie z nimi.  12 

Podstawą zaistnienia marketingu jest idea powstania obietnicy. Traktując ją dosłownie  13 

w odniesieniu do procesu usługowego, stwierdzić można, że w obszarze usług zdrowotnych 14 

nie została ona zrealizowana. Pacjent nigdy nie uzyska zapewnienia, że będzie wyleczony.  15 

W tej sytuacji nie można spisać między stronami umowy, gwarantującej pacjentowi 16 

zabezpieczenie go przed niską jakością usługi. Zawsze może pojawić się czynnik ludzki, 17 

który zawiedzie lub wystąpią powikłania medyczne. Dlatego usługa zdrowotna może być 18 

traktowana tylko jako zespół profesjonalnych działań z wykorzystaniem dostępnej wiedzy 19 

medycznej i fachowej aparatury. Szersze rozumienie idei obietnicy, jaką składa służba 20 

zdrowia pacjentowi umożliwia zrealizowanie trzech zasad marketingowych w opiece 21 

zdrowotnej. Pierwsza to uczynienie realnej obietnicy (marketing zewnętrzny), druga dotyczy 22 

stworzenia personelowi medycznemu możliwości dotrzymania złożonych obietnic (marketing 23 

wewnętrzny), trzecia to proces wypełniania deklaracji (marketing interaktywny). Zaistnienie 24 

marketingu w placówkach służby zdrowia możliwe jest wtedy, gdy filozofia myślenia  25 

i działania oparta na zaufaniu i zaangażowaniu, jest udziałem wszystkich członków 26 

organizacji. Zdolność do kreacji i utrzymania długofalowych relacji są silnie związane  27 

z indywidualnymi predyspozycjami i motywacjami personelu. Należy sobie uzmysłowić,  28 

że w miarę pojawiania się nowych rynkowych rozwiązań znaczenie marketingu  29 

w placówkach medycznych zwiększa. Relacja pacjent– usługodawca powinna opierać się na 30 

zaufaniu i zaangażowaniu stron. Do dobrego postrzegania przez pacjenta jakości usług, 31 

przyczynia się wdrożenie systemu zarządzania jakością. Promocja edukacji pacjentów, 32 

efektywna komunikacja stanowią przykładowe rekomendacje. Wdrożenie marketingu w sferę 33 

medycyny jest uruchomieniem mechanizmu, będącego pewną koncepcją działania w realiach 34 

rynkowych placówek służby zdrowia. Przyczyni się to do odchodzenia od całkowicie 35 

bezpłatnie świadczonych usług. Następuje komercjalizacja tego obszaru, powstaje więc nowe 36 

marketingowe pojmowanie usług służby zdrowia. Dla placówek służby zdrowia 37 

marketingowe rozumienie usługi będzie wiązało się z umiejętnością łączenia troski  38 

o zaspokojenie potrzeb pacjenta z ekonomicznym podejściem do zarządzania placówką. 39 
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Koncepcja marketingu jest coraz powszechniejszym narzędziem w opiece zdrowotnej. 1 

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić funkcjonowanie we współczesnym rynkowym świecie 2 

medycznym, jeśli w sposób świadomy nie podejmuje się takich działań. Placówki starając się 3 

zwiększyć przewagę nad konkurentami, muszą opracować i wdrażać strategie marketingowe, 4 

a występujące ograniczenia nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla zaniechania 5 

odpowiednich działań. 6 

4. Ocena placówki służby zdrowia przez pacjentów 7 

Konkurencja w sektorze ochrony zdrowia wyzwala wśród menedżerów oraz pozostałego 8 

personelu medycznego placówek medycznych, potrzebę osiągnięcia sukcesu, „wyprzedzając” 9 

swoich konkurentów. Jednostki służby zdrowia powinny pielęgnować relacje ze swoimi 10 

klientami zewnętrznymi – pacjentami, gdyż to właśnie oni są wyznacznikiem dobrze 11 

funkcjonującego podmiotu leczniczego, bez nich niniejsza działalność nie miałaby żadnego 12 

sensu. Niebywale istotny jest pierwszy kontakt pacjenta z placówką. Dlatego też, istotne są 13 

zarówno doznania estetyczne, ale także sposób przyjęcia pacjenta przez osobę pierwszego 14 

kontaktu – rejestratorkę medyczną. Zalecane jest, aby rejestracja znajdowała się  15 

w widocznym miejscu. 16 

W celu pozyskania informacji na temat satysfakcji pacjentów ze świadczonych usług 17 

medycznych w placówce X, w której był wdrożony system zarządzania jakością znajdującej 18 

się na terenie Górnego Śląska, zostały przeprowadzone w badania ankietowe. Użyto w tym 19 

celu 100 kwestionariuszy ankiety, poprawnie wypełnionych zostało 80. W kwestionariuszu 20 

ankiety zastosowano pięciostopniową skalę Likerta. Badanie przeprowadzono wśród klientów 21 

– pacjentów placówki medycznej. 22 

Pierwsza część ankiety dotyczyła kompleksowej oceny rejestracji badanej placówki. 23 

Pierwsze pytanie polegało na dokonaniu oceny sprawności obsługi rejestratorek medycznych 24 

badanej placówki. Na zadane pytanie dotyczące określenia sprawności obsługi rejestratorek 25 

medycznych respondenci odpowiedzieli w następujący sposób: najwięcej bo, aż 31% 26 

respondentów oceniło obsługę raczej dobrze, 29% dobrze, 25% pacjentów uważało,  27 

iż sprawność obsługi rejestracji była na bardzo dobrym poziomie, natomiast 10% 28 

respondentów przedstawiło stanowisko obojętne w niniejszej kwestii, a 5% ustosunkowało się 29 

negatywnie do obsługi, określając ją jako złą. Przedstawione wyniki jednoznacznie pokazały, 30 

iż przeważająca liczba pacjentów była zadowolona z pracy rejestratorek obsługujących 31 

rejestracje. Pozytywna ocena była najprawdopodobniej efektem wdrożonych procedur 32 

dotyczących obsługi pacjenta, zawartych w dokumentacji systemu zarządzania jakością,  33 

a także efektem zaangażowania personelu w swoją pracę i zrozumienia istoty kontaktu z 34 

drugą osobą – pacjentem.  35 
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Kolejne pytanie dotyczyło uprzejmości rejestratorek medycznych. Najwięcej respon-1 

dentów – 30% oceniło uprzejmość rejestratorek dobrze, 26% raczej dobrze, a najwyższą 2 

ocenę, czyli bardzo dobrze 19% pacjentów. Obojętnie do niniejszego pytania odniosło się 3 

23%, a 2 % respondentów nie było zadowolonych z uprzejmości rejestratorek. 4 

Kolejne, trzecie pytanie zawarte w ankiecie nawiązywało do czytelności sposobu 5 

przekazywania informacji przez rejestratorki medyczne. Sposoby przekazywania informacji 6 

przez rejestratorki medyczne zostało ocenione dobrze przez 34% respondentów, raczej dobrze 7 

30% pacjentów, obojętnie oceniło 24% respondentów, 10% pacjentów zaznaczyło odpowiedź 8 

bardzo dobrze, a 2% pacjentów nie było zadowolonych z uzyskanych informacji, określając 9 

sposób przekazywania informacji jako zły. 10 

Zgodnie z powyższym można było stwierdzić, że znaczna część respondentów oceniła 11 

sposób informowania pacjentów pozytywnie, bo tylko nieliczni nie byli zadowoleni. Wynika 12 

to z faktu, iż rejestratorki medyczne badanej placówki, przekazywały wszystkie niezbędne 13 

informacje zgodnie z wytycznymi procedur, bądź właściwych aktów prawnych (m.in. termin 14 

kolejnej wizyty, sposób przygotowania się do niej, informacje na temat sposobu dokonywania 15 

niezbędnych formalności, wskazanie najbliższej placówki dysponującej danym zakresem 16 

świadczeń). 17 

Czwarte pytanie dotyczyło dogodności zaproponowanego terminu wizyty lekarskiej 18 

Zdecydowana większość – 58% oceniła dogodność wyznaczonego terminu źle, 21% 19 

obojętnie, 13% raczej dobrze, tylko 8% pacjentów oceniło zaproponowany termin dobrze, 20 

natomiast odpowiedzi najbardziej zadawalającej nie udzielił nikt z respondentów. 21 

Wniosek z udzielonych odpowiedzi był jednoznaczny, przeważająca większość pacjentów 22 

nie była zadowolona z wyznaczonych terminów wizyt lekarskich. Powodem niniejszego 23 

niezadowolenia była przede wszystkim ciężka sytuacja na rynku zdrowia, związana  24 

z ograniczonymi środkami finansowymi, a także deficytem lekarzy specjalistów m.in.  25 

z zakresu endokrynologii. Badana placówka dysponowała kontraktami, w których określono 26 

ścisłe granice możliwości wykonywania świadczeń zdrowotnych. Ponadto wprowadzony 27 

przez Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia pakiet kolejkowy w praktyce 28 

nie przynosił poprawy sytuacji na rynku ochrony zdrowia. Ciągłe zmiany, wprowadzanie 29 

między innymi pakietu onkologicznego, a także systemu KOLCE (aplikacja kolejki centralne) 30 

wbrew swojemu założeniu, wprowadziły utrudnienia możliwości dostania się do lekarza 31 

specjalisty w szybszym terminie. Wynik udzielonych odpowiedzi najlepiej obrazuje skutki 32 

wdrożonych przez system procedur, których badana placówka miała obowiązek przestrzegać, 33 

a tym samym pacjenci musieli się do nich dostosować.  34 

Kolejne pytanie w ankiecie dotyczyło dostępności rejestracji telefonicznej. 40% respon-35 

dentów oceniło dostępność rejestracji telefonicznej raczej dobrze, dobrze oceniło 18%, 36 

wariant bardzo dobrze wybrało 15% ankietowanych, a także obojętnie ustosunkowało się 37 

15%, natomiast 12% określiło powyższą dostępność źle. 38 
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Analizując udzielone odpowiedzi można było stwierdzić, że większość pacjentów była 1 

zadowolona z dostępność rejestracji telefonicznej. Odpowiedzi przedstawiające niezadowo-2 

lenie były w przypadku niniejszego pytania ankietowego nieuniknione, gdyż ze względu na 3 

różne sytuacje, np. dostępność rejestracji drogą telefoniczną bywa utrudnione, najczęstszą 4 

przyczyną niniejszej sytuacji były częste telefony, związane ze wzmożoną zachorowalnością, 5 

tym samym blokujące linie telefoniczną na pewien czas. Tym samym niecierpliwi pacjenci 6 

krytycznie podchodzili do tej metody rejestracji.  7 

Następne pytanie z zakresu rejestracji dotyczyło wprowadzonego w badanej placówce 8 

systemu numerkowego. Wdrożenie systemu numerkowego zostało ocenione bardzo dobrze 9 

przez 43% respondentów, 17% oceniło go dobrze, a 13% raczej dobrze, obojętne podejście do 10 

niniejszego zagadnienia miało 16% pacjentów, a 11% respondentów oceniło powyższy 11 

system źle. Przeważająca część ankietowanych pozytywnie odbierała wprowadzony system 12 

numerkowy w placówce X. Powodem takiego podejścia była z pewnością jasna sytuacja 13 

kolejności przyjmowania pacjentów przez lekarza. Każdy pacjent otrzymywał właściwy 14 

numerek, i miał możliwość przewidzenia, o której godzinie odbędzie się jego konsultacja. 15 

Wprowadzona procedura numerków w badanej placówce korzystnie wpłynęła na odczucia 16 

pacjentów.  17 

System ten spełniał również rolę ochrony danych osobowych, która odgrywa bardzo 18 

ważną rolę w placówkach medycznych. Niedopuszczalna byłaby sytuacja wołania pacjenta po 19 

nazwisku, bądź wywieszania listy pacjentów przed gabinetem lekarskim. 20 

Następne pytanie nawiązywało do spełniania wymogu dokonywania niezbędnych 21 

formalności w badanej placówce. Najwięcej respondentów – 33% wyraziło się źle na temat 22 

wymogu dokonywania formalności przy rejestracji, obojętnie podeszło do niniejszego pytania 23 

26%, 21% wyraziło się raczej dobrze, natomiast opcja dobrze oraz bardzo dobrze uzyskały 24 

jednakowo wynik 10%. Odpowiedzi na powyższe pytanie wskazują, iż pacjenci niechętnie 25 

dokonują wymogów formalnych. Powodem zaistniałej sytuacji były wymogi formalne, które 26 

musiała spełniać każda placówka medyczna, co wiązało się z duża biurokracją. 27 

Wypisywanie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej, stosownych 28 

oświadczeń, a także niezbędnych upoważnień dotyczących między innymi udostępniania 29 

dokumentacji medycznej, wydawania wyników badań i recept osobom trzecim powoduje 30 

nadmierną biurokrację, a tym samym niezadowolenia pacjenta. Niniejsze wyniki badań mogą 31 

świadczyć również o poziomie świadomości pacjentów. Pacjenci zdają sobie sprawę z powagi 32 

sytuacji, spełnienia niezbędnych wymogów, które nie są zależne od badanej placówki, tylko 33 

od organów wyższego szczebla, postrzegają niniejszy wymóg neutralnie, czyli obojętnie 34 

dostosowując się do niego. 35 

Druga część ankiety dotyczyła oceny warunków pomieszczeń badanej placówki.  36 

32% respondentów oceniło estetykę pomieszczeń placówki X dobrze, 28% raczej dobrze, 37 

26% pacjentów odpowiedziało, że estetykę postrzega bardzo dobrze, 14% osób wyraziło 38 

zdanie obojętne. Na podstawie analizy powyższych odpowiedzi można wywnioskować,  39 
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iż estetyka pomieszczeń badanej placówki jest zadawalająca, przeważająca część 1 

respondentów oceniło ją dobrze. Taki wynik świadczy o świadomości kadry kierowniczej, 2 

dotyczącej zapewnienia estetycznego wystroju placówki X, tym samym wpływając na nastrój 3 

i świadomość pacjentów, a także co najważniejsze podwyższając jakość postrzegania badanej 4 

placówki. 5 

Kolejne pytanie nawiązywało do czytelności oznakowania Na pytanie dotyczące 6 

zrozumiałego oznakowania placówki X, największa część respondentów – 34% odpowie-7 

działa bardzo dobrze, dobrze określiło oznakowanie 29% pacjentów, 22% opowiedziało się za 8 

odpowiedzią raczej dobrze, obojętnie podeszło do pytania 15%, nikt zaś nie określił 9 

oznakowania źle. Wyniki niniejszego badania ankietowego również świadczą o czytelnym, 10 

nie budzącym wątpliwości oznakowaniu placówki, ocenianym przez pacjentów bardzo 11 

dobrze. Przyczyniły się do tego wdrożone procedury dotyczące rodzaju oznakowania, a także 12 

jego jakości. 13 

Następne pytanie zadane pacjentom, dotyczyło warunków w poczekalniach badanej 14 

placówki. Respondenci w liczbie 34% ocenili warunki w poczekalniach placówki dobrze, 15 

26% raczej dobrze, 24% określiło niniejsze warunki bardzo dobrze, a odpowiedź obojętnie 16 

zaznaczyło 16% pacjentów. Nikt nie wypowiedział się źle na zadane pytanie. Wyniki 17 

wskazują na to, że pacjenci dobrze oceniają warunki w poczekalniach badanej placówki,  18 

nie mają żadnych zastrzeżeń do czystości i schludności poczekalni, co wynika z pewnością  19 

z trzymania się restrykcyjnych procedur wraz z używaniem specjalnych środków o wysokim 20 

spektrum działania, (zgodnie z ich kartami charakterystyk), co przewidziane było w systemie 21 

zarządzania jakością. Opinie pacjentów wykazały również, że sposób rozmieszczenia i ilość 22 

miejsc siedzących została dostosowana do potrzeb placówki. 23 

Trzecia część ankiety dotyczyła kompleksowej oceny lekarzy zatrudnionych w badanej 24 

placówce. Pierwsze pytanie w ramach trzeciej części kwestionariusza-ankiety dotyczyło 25 

punktualności lekarzy zatrudnionych w badanej placówce. Wyniki przeprowadzonych badań 26 

wskazują, że większość pacjentów – 27% ocenia punktualność lekarzy dobrze, odpowiedź 27 

raczej dobrze zaznaczyło 24% ankietowanych, 18% źle ocenia punktualność lekarzy,  28 

17% miało podejście obojętne do niniejszego zagadnienia, a najmniej bo 14% respondentów 29 

określało punktualność bardzo dobrze. Z przedstawionych wyników można wywnioskować, 30 

iż większość lekarzy świadczących usługi medyczne w badanej placówce pojawiała się 31 

punktualnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jednakże, 18% pacjentów, było 32 

niezadowolonych ze spóźnień personelu lekarskiego. Problem spóźnień związany był często  33 

z dużą liczbą miejsc pracy lekarzy.  34 

Kolejne pytanie w kwestionariuszu ankiety dotyczyło dostępności oraz dyspozycyjności 35 

lekarzy badanej placówki. Na powyższe pytanie większość respondentów – 30% odpowie-36 

działo obojętnie, 23% ankietowanych określiło dostępność i dyspozycyjność lekarzy źle,  37 

21% oceniło jako raczej dobrze, 15% – dobrze, a tylko 11% – bardzo dobrze.  38 
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Jak wynika analizy przeprowadzonego badania większość respondentów miała neutralne 1 

odczucia odnośnie dostępności i dyspozycyjności lekarzy. Złą ocenę wystawiła część 2 

ankietowanych co mogłoby wskazywać na ogólnie złą sytuacje na rynku usług medycznych.  3 

Kolejne pytanie dotyczyło uprzejmości i życzliwości lekarzy badanej placówki Wyniki 4 

badań można określić jako zadawalające, gdyż przeważająca część respondentów – 36% 5 

oceniła lekarzy dobrze, 34% nawet bardzo dobrze, a 16% pacjentów raczej dobrze, 6% osób 6 

miało podejście obojętne do niniejszego zagadnienia, a tylko 8% źle. 7 

Na podstawie wyników zamieszczonych powyżej można wywnioskować, iż zatrudniony 8 

personel lekarski badanej placówki, charakteryzowł się wysokim stopniem empatii,  9 

co zauważyli pacjenci. Tylko nieliczni nie zgodzili się w tym zakresie. Takie stanowisko 10 

może wynikać, z indywidualnej sytuacji między pacjentem a lekarzem. 11 

Następne zadane pytanie w ankiecie związane było z zainteresowaniem lekarza 12 

pacjentem. Przeważająca część respondentów stanowiąca 35% oceniła zainteresowanie 13 

pacjentem bardzo dobrze, 26% – dobrze, a 22% osób określiło zaintersowanie lekarza 14 

pacjentem – raczej dobrze. 13% pacjentów podeszło obojętnie do niniejszego aspektu,  15 

a 4% ankietowanych negatywnie odbierało zainteresowanie pacjentami. Na podstawie 16 

udzielonych odpowiedzi, można było wyciągnąć wniosek, iż lekarze udzielający świadczeń  17 

w badanej placówce wykazywali zainteresowanie w sposób zadawalający dla pacjentów. 18 

Tylko nieliczna grupa osób nie zgodziła się z tym, uważając, że wykazane zainresowanie 19 

lekarza nie było wystarczające, a tym samym niezadawalające.  20 

Następne pytanie dotyczyło informowania o przebiegu leczenia przez personel lekarski 21 

zatrudniony w badanej placówce. Większość respondentów stanowiących 39% ankieto-22 

wanych oceniło sposób informowania – bardzo dobrze, 29% zaznaczyło odpowiedź – dobrze, 23 

20% osób oceniło lekarzy w powyższym zakresie – raczej dobrze, natomiast 10% obojętnie 24 

oceniła udzielanie informacji, zaś 2% wybrało odpowiedź – źle. Analiza uzyskanych 25 

wyników wskazuje, że pacjenci badanej placówki byli usatysfakcjonowani ze sposobu w jakie 26 

lekarz informował o przebiegu planowanego leczenia. Świadczyłoby to, o przestrzeganiu 27 

przez personel medyczny procedur określających prawidłowy przebieg konsultacji lekarskiej, 28 

Nieliczne odpowiedzi negatywne mogły być spowodowane podobnymi przesłankami,  29 

jak w przypadku pytania dotyczącego uprzejmości i życzliwości lekarzy. Ostatnia część 30 

kwestionariusza-ankiety zawiera zasadnicze pytanie dotyczące jakości świadczonych usług  31 

w badanej placówce. Na pytanie dotyczące całościowej oceny jakości świadczonych usług  32 

w badanej placówce, odpowiedziano następująco: znaczna większość respondentów –  33 

39% oceniła jakość świadczonych usług na ocenę dobrą, również spora ilość ankietowanych 34 

pozytywnie ustosunkowała się do zadanego pytania, zaznaczając odpowiedź bardzo dobrą  35 

w ilości 30%, podejście obojętne zaprezentowało 17% pacjentów, a raczej dobrze – 11%.  36 

Źle oceniło jakość realizowanych usług 3% ankietowanych.  37 
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Wnioski 1 

Powyższe dane wskazują, iż placówka przez większość badanych była postrzegana jako 2 

podmiot leczniczy zapewniający wysoką jakość proponowanych świadczeń medycznych. 3 

Wynik 2% negatywnych odpowiedzi wzbudza niepokoju, natomiast nie oznacza to, że badana 4 

placówka powinna zaprzestać ulepszania swoich procedur i usług, gdyż tylko ciągłe 5 

doskonalenie i dostosowywanie się do wymogów oczekiwań rynku gwarantuje sukces. 6 

Uzyskane informacje zwrotne przyczyniają się do kształtowania dobrych relacji z klientem- 7 

pacjentem. Budowanie i utrwalanie wizerunku rynkowego placówki służby zdrowia to 8 

zadania dla marketingu. Jakość oferowanych usług, natomiast wpływa na ocenę i opinię 9 

pacjenta na temat danej placówki.  10 
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