POLA kortelės suteikiamų paslaugų
naudojimas ir kokybė

POLA kortelės suteikiamų paslaugų naudojimas ir kokybė
Tyrimo tikslas – ištirti, kaip su POLA
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5 pav. Pacientų paiskirstymas pagal amžių, n = 1300
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6 pav. Pacientų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą, proc n = 1387

7 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal ligos etapą, proc. n = 1363

Tapimas POLA bendruomenės nariu
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8 pav. Tapimo POLA bendruomenės nariu vertinimas balais, proc. n = 1363

POLA kortelės paslaugos, kuriomis respondentai yra naudojęsi
Nuolaidos įvairioms prekėms ir paslaugoms

58,88%

Kvietimai į spektaklius, koncertus, kitus kultūros renginius

40,70%

Informavimas apie aktualijas el. laiškais/sms žinutėmis

33,36%

Kvietimai į seminarus, mokymus ir renginius pacientams bei jų…

30,91%

Dar nesinaudojau

11,26%

Nemokamos individualios mitybos/gyvensenos konsultacijos

8,67%

Nemokamos individualios psichologinės konsultacijos

6,92%

Edukaciniai leidiniai ir video

6,43%

Nemokamos teisinės konsultacijos

4,13%

Nemokamos gydymo alternatyvų konsultacijos
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9 pav. Procentas respondentų pasinaudojusių kiekviena iš POLA kortelės paslaugų, n = 1430
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POLA kortelės suteikiamų paslaugų vertinimas
Nuolaidos įvairioms prekėms ir paslaugoms, n = 720
Kvietimai į spektaklius, koncertus, kitus kultūros renginius, n = 498
Informavimas apie aktualijas el. laiškais/sms žinutėmis, n = 427
Kvietimai į seminarus, mokymus ir renginius pacientams bei
artimiesiems, n = 392
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Nemokamos individualios mitybos/gyvensenos konsultacijos, n - 111
Nemokamos individualios psichologinės konsultacijos, n = 89

Edukaciniai leidiniai ir video, n = 83
Nemokamos teisinės konsultacijos, n = 54
Nemokamos gydymo alternatyvų konsultacijos, n = 35
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10 pav. Gautų paslaugų kokybės vertinimas balais, proc.
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Aktualiausios nuolaidos POLA kortelės turėtojams bei kylančios problemos
60,00%

• „Norėtųsi nuolaidų aktualesnėms prekėms“
• „Nėra aišku ar POLA papildai su nuolaida yra
patikimesni nei paprasti“
• „Nuolaidos turėtų būti reikšmingos, o ne 5%
nuo 30 eurų šampūno“
• „Jei nuolaida mažesnė nei 20% jos net
nesijaučia“
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• POLA partneriai ne visada suteikia nuolaidą
• Norėtųsi nuolaidų maitinimo įstaigose,
kelionėms ir poilsiui, įvairiems laisvalaikio
užsiėmimams

0,00%

11pav. Tyrimo dalyviams aktualiausios nuolaidos, proc. n = 1056

12 pav. Nepatenkintų (skyrusių ne daugiau nei 3 balus) šiai paslaugai)
pastebėjimi

POLA informavimo paslauga: paklausa ir pasiūla
SMS žinute
SMS žinutėmis
El. paštu
POLA facebook puslapyje
Pola.lt interneto puslapyje
Mėnesiniame naujienlaiškyje
Internetinėse video paskaitose
Spaudos leidiniuose
Audio formatu

Elektroniniu paštu
POLA Facebook paskyroje

Interneto svetainėje pola.lt
Atsiimdamas/-ama POLA
kortelę
Iš draugijos
Iš pažįstamų
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13 pav. Respondentams patogiausi būdai gauti informaciją, nuo patogiausio iki
mažiausiai patogaus, n = 941
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14 pav. Būdai, kuriais respondentai gavo informaciją apie paslaugas, kuriomis
pasinaudojo, proc., n = 1403

POLA informavimo paslauga: yra ir reikia
Geriau informuoti apie paslaugas, kuriomis galima

pasinaudoti
Apie renginius informuojama per vėlai

Norėtųsi daugiau informacijos apie:

Reikėtų daugiau informacinės medžiagos puslapyje,

• Mitybą

pavyzdžiui paskaitų įrašų pasiekiamų prisijungus su

• Inovatyvius tyrimus ir vaistus

POLA kortelės numeriu

• Profilaktiką

Daugiau viešai kalbėti apie pacientų patiriamas

• Gydymą užsienyje

problemas

• Galimus šalutinius efektus bei jų valdymą

Daugiau informacijos poliklinikose ir ligoninėse

• POLA įstatus ir tvarką

Norėtųsi daugiau girdėti ką POLA veikia, apie naujas

• Transporto lengvatos projektą

iniciatyvas

POLA paslaugų tobulinimo poreikis

Manau, kad visoms sritims skiriama pakankamai dėmesio
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Mokymams, seminarams ir kitiems renginiams
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15 pav. Sritys, kurioms informantų manymu trūksta POLA dėmesio, proc. n = 1150

Poreikis pagerinti socialines paslaugas
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Vaikų priežiūra tyrimų metu
Pagalba buityje
Parkavimo lengvatos
Pavežėjimo paslauga
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16 pav. Būdai pagerinti socialines paslaugas, proc. n = 305

Poreikis patobulinti renginius
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Įvairesnių renginių

Renginių įvairesnėse vietose, ne tik didžiuosiuose miestuose

Renginių įvairesniu laiku

Geresnis informavimas apie renginius
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17 pav. Būdai patobulinti renginius, proc. n = 239
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Poreikis pagerinti informavimą
Kita
Daugiau informacijos apie gyvenimą remisijoje
Suteikti informaciją anksčiau
Daugiau mokslinio turinio
Daugiau informacijos apie kitų pacientų patirtį
Daugiau informacijos apie pacientų teises
Daugiau informacijos apie mitybą/gyvenseną
Daugiau informacijos apie gydymą
Geresnis informavimas apie esamas paslaugas
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18 pav. Būdai pagerinti informavimui, n =191
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Poreikis sustiprinti bendruomeniškumą
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Erdvė susitikimams

Veiklų, kurių metu pacientai bendrauja su kitais pacientais
be pašalinių asmenų

Daugiau grupinių renginių
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19 pav. Būdai sustiprinti bendruomeniškumui, n = 134
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