
 

Ponad 50.000 wizyt lekarskich w szpitalach w Doncaster i Bassetlaw, jest przegapiana 

przez pacjentow. Healthwatch Doncaster jest niezalezna organizacja wspolpracujaca ze 

Szpitalem i bardzo chetnie chcielibysmy sie dowiedziec od Ciebie czy kiedykolwiek 

przegapiles(las) swoja wizyte lekarska ? Prosimy o wypelnienie ponizszej ankiety. 

1. Czy kiedykolwiek przegapiles(las) wizyte lekarska w Szpitalu  

 Doncaster & Bassetlaw ? 

 Tak     jesli zaznaczono 'Tak' ,prosze przejsc do pytania nr 2 

 Nie  jesli zaznaczono 'Nie' ,prosze przejsc do pytania nr 4 

2. Dlaczego przegapiles(las) swoja wizyte lekarska ?  

 (zaznacz wszystkie Wlasciwe odpowiedzi) 

  Nieodpowieni dzien / godzina  

  Zobowiazania rodzinne / opiekuncze 

  Zobowiazania praca / szkola  

  Zle samopoczucie / choroba  

  Polepszenie / pogorszenie stanu zdrowia  

  Problemy z dojazdem i miejscem do parkowania  

  Nie wiedzialem(lam),ze mam wizyte lekarska  

  Potrzebuje pomocy drugiej osoby aby stawic sie na wizyte le  

  karska (opiekun,tlumacz albo tlumacz BSL) 

    (glusi i z problemami sluchu) 

  Zapomnialem(lam) 

  Zmartwiony (na) i zaniepokojony(na) wizyta lekarska  

  Zmartwiony(na) i zaniepokojony(na) co moze sie stac na    

  wizycie lekarskiej  

  Brak wystarczajacych srodkow pienieznych aby dojechac na  

  wizyte le karska  

3. Czy probowales(las) przelozyc telefonicznie date wizyty lekarskiej przed 

 dezycja  o nie stawieniu sie na obecna ?  

 Tak    Nie  Nie pamietam   

Clinic and time of day 

________________       

am/pm 



 

4. Czy otrzymales(las) SMS albo telefon przypominajacy o obecnej 

 wizycie lekarskiej?  

 Tak    

 Nie    

 

5 Czy jakakolwiek inna forma komunikacji (na przyklad ulotka badz 

film wideo) pomoglaby zrozumiec na czym polega wizyta  

 w Klinice?  

 Ulotka     Strona internetowa Szpitala  

 Film wideo      

 Zdjecia     Inna ________________ 

6. Co mogloby zostac ulepszone aby zachecic wiecej ludzi do nie 

opuszczania wizyt lekarskich? Niektore z przykladow zostaly  

 podane ale prosimy o wypisanie ponizej wlasnych pomyslow. 

  Zapewnic Kliniki w mojej lokalnej spolecznosci  

  Zapewnic Kliniki w Szpitalu po za godzinami pracy    

  Zapewnic wiecej Klinik w Szpitalu w weekendy  

  Zredukowac liczbe odwolanych wizyt lekarskich albo   

  przelozonych przez Szpital   

  Zredukowac liczbe kolejnych wizyt lekarskich  

  Wysylac SMS-a z przypomnieniem na kilka dni przed plan 

  owana  wizyta lekarska  

  Zadzwonic z przypomnieniem o mojej wizycie lekarskiej  

Inne pomysly:  

Pierwsze trzy znaki Twojego Post Code __________________ Twoj wiek ___________ 

       Pracujacy  W szkole / na kursach   Na emeryturze / niepracujacy   


