






Secția sau compartimentul în care ați fost internat:

51 responses

Vârsta dumneavoastră (în ani):  

51 responses

Chestionar de satisfacție a pacientului luna
Ianuarie 2022
51 responses

Publish analytics
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Sex:  

51 responses

1. La internare ați fost însoțit pe secție de:  

51 responses

2. La explorările de pe alte compartimente ( Laborator, Radiologie ) ați
fost însoțit de:  

51 responses

Copy

Bărbat
Femeie56.9%

43.1%

Copy
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Aparținători (membri de
familie, prieteni, vecini)

Ați mers singur
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Aparținători (membri de
familie, prieteni, vecini)

Ați mers singur
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0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)



3. Ați primit la internare, din partea medicului curant, informații
referitoare la: diagnostic, indicațiile terapeutice și eventual complicațiile
care pot apărea pe parcursul spitalizării?  

51 responses

4. Ați avut acces la informații referitoare la drepturile și obligațiile
pacientului în unitatea noastră?  

51 responses

5. In momentul internării ati primit informații referitoare la serviciile
medicale oferite în unitatea noastră și modalitatea de acces Ia acestea?  

50 responses
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6 . Considerati ca v-au fost respectate drepturile dumneavoastra ca si
pacient ?

49 responses

7. Vă rugăm să acordați calificative pentru următoarele servicii:  

8. Cum apreciați calitatea hranei și a modului de distribuire a acesteia?  

51 responses

Copy
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Copy

7.1. Cazare 7.2. Alimentație 7.3. Curățenie 7.4. Calitatea lenjeriei și
a efectelor
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9. Cum apreciați calitatea condițiilor de cazare (salon, baie,frigider)?

51 responses

10. Cum apreciați amabilitatea și disponibilitatea personalului medical?  

51 responses

11. Vă rugăm să acordați calificative pentru calitatea îngrijirilor acordate
de:

Copy
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12. Ați fost mulțumit de îngrijirile medicale acordate:  

13. Medicamentele administrate în spital (pentru afecțiunea pentru care
ați fost internat):  

51 responses

14. Dacă ar fi necesar să vă reinternați, ați opta pentru același spital?  

51 responses

Copy

12.1. În timpul zilei 12.2. În timpul nopții 12.3. Sâmbătă, duminică,
sărbători legale
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V-au fost cumpărate de familie
Ambele variante
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Copy
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15. Impresia dumneavoastră generală la externare:  

51 responses

16. Observații și sugestii pentru conducerea spitalului, referitoare la aspectele pozitive
și/sau negative ale îngrijirilor medicale din timpul spitalizării și îmbunătățirea
serviciilor furnizate de spital:  

4 responses
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Secția sau compartimentul în care ați fost internat:

32 responses

Vârsta dumneavoastră (în ani):  

32 responses

Chestionar de satisfacție a pacientului luna
februarie 2022
32 responses

Publish analytics
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Sex:  

32 responses

1. La internare ați fost însoțit pe secție de:  

32 responses

2. La explorările de pe alte compartimente ( Laborator, Radiologie ) ați
fost însoțit de:  

32 responses

Copy

Bărbat
Femeie59.4%

40.6%

Copy
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3. Ați primit la internare, din partea medicului curant, informații
referitoare la: diagnostic, indicațiile terapeutice și eventual complicațiile
care pot apărea pe parcursul spitalizării?  

32 responses

4. Ați avut acces la informații referitoare la drepturile și obligațiile
pacientului în unitatea noastră?  

32 responses

5. In momentul internării ati primit informații referitoare la serviciile
medicale oferite în unitatea noastră și modalitatea de acces Ia acestea?  

31 responses
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6 . Considerati ca v-au fost respectate drepturile dumneavoastra ca si
pacient ?

31 responses

7. Vă rugăm să acordați calificative pentru următoarele servicii:  

8. Cum apreciați calitatea hranei și a modului de distribuire a acesteia?  

32 responses
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9. Cum apreciați calitatea condițiilor de cazare (salon, baie,frigider)?

32 responses

10. Cum apreciați amabilitatea și disponibilitatea personalului medical?  

32 responses

11. Vă rugăm să acordați calificative pentru calitatea îngrijirilor acordate
de:
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12. Ați fost mulțumit de îngrijirile medicale acordate:  

13. Medicamentele administrate în spital (pentru afecțiunea pentru care
ați fost internat):  

32 responses

14. Dacă ar fi necesar să vă reinternați, ați opta pentru același spital?  

32 responses
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12.1. În timpul zilei 12.2. În timpul nopții 12.3. Sâmbătă, duminică,
sărbători legale
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15. Impresia dumneavoastră generală la externare:  

32 responses

16. Observații și sugestii pentru conducerea spitalului, referitoare la aspectele pozitive
și/sau negative ale îngrijirilor medicale din timpul spitalizării și îmbunătățirea
serviciilor furnizate de spital:  

5 responses
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Secția sau compartimentul în care ați fost internat:

69 responses

Vârsta dumneavoastră (în ani):  

69 responses

Chestionar de satisfacție a pacientului luna
martie 2022
69 responses

Publish analytics
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Sex:  

69 responses

1. La internare ați fost însoțit pe secție de:  

69 responses

2. La explorările de pe alte compartimente ( Laborator, Radiologie ) ați
fost însoțit de:  

69 responses
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3. Ați primit la internare, din partea medicului curant, informații
referitoare la: diagnostic, indicațiile terapeutice și eventual complicațiile
care pot apărea pe parcursul spitalizării?  

68 responses

4. Ați avut acces la informații referitoare la drepturile și obligațiile
pacientului în unitatea noastră?  

69 responses

5. In momentul internării ati primit informații referitoare la serviciile
medicale oferite în unitatea noastră și modalitatea de acces Ia acestea?  

69 responses
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6 . Considerati ca v-au fost respectate drepturile dumneavoastra ca si
pacient ?

69 responses

7. Vă rugăm să acordați calificative pentru următoarele servicii:  

8. Cum apreciați calitatea hranei și a modului de distribuire a acesteia?  

69 responses
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9. Cum apreciați calitatea condițiilor de cazare (salon, baie,frigider)?

69 responses

10. Cum apreciați amabilitatea și disponibilitatea personalului medical?  

68 responses

11. Vă rugăm să acordați calificative pentru calitatea îngrijirilor acordate
de:
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12. Ați fost mulțumit de îngrijirile medicale acordate:  

13. Medicamentele administrate în spital (pentru afecțiunea pentru care
ați fost internat):  

69 responses

14. Dacă ar fi necesar să vă reinternați, ați opta pentru același spital?  

69 responses
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15. Impresia dumneavoastră generală la externare:  

69 responses

16. Observații și sugestii pentru conducerea spitalului, referitoare la aspectele pozitive
și/sau negative ale îngrijirilor medicale din timpul spitalizării și îmbunătățirea
serviciilor furnizate de spital:  

3 responses
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Secția sau compartimentul în care ați fost internat:

40 responses

Vârsta dumneavoastră (în ani):  

40 responses

Chestionar de satisfacție a pacientului luna
aprilie 2022
40 responses
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Sex:  

40 responses

1. La internare ați fost însoțit pe secție de:  

40 responses

2. La explorările de pe alte compartimente ( Laborator, Radiologie ) ați
fost însoțit de:  

40 responses
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3. Ați primit la internare, din partea medicului curant, informații
referitoare la: diagnostic, indicațiile terapeutice și eventual complicațiile
care pot apărea pe parcursul spitalizării?  

40 responses

4. Ați avut acces la informații referitoare la drepturile și obligațiile
pacientului în unitatea noastră?  

40 responses

5. In momentul internării ati primit informații referitoare la serviciile
medicale oferite în unitatea noastră și modalitatea de acces Ia acestea?  

40 responses
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6 . Considerati ca v-au fost respectate drepturile dumneavoastra ca si
pacient ?

40 responses

7. Vă rugăm să acordați calificative pentru următoarele servicii:  

8. Cum apreciați calitatea hranei și a modului de distribuire a acesteia?  

39 responses
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Copy

7.1. Cazare 7.2. Alimentație 7.3. Curățenie 7.4. Calitatea lenjeriei și
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Copy
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9. Cum apreciați calitatea condițiilor de cazare (salon, baie,frigider)?

40 responses

10. Cum apreciați amabilitatea și disponibilitatea personalului medical?  

40 responses

11. Vă rugăm să acordați calificative pentru calitatea îngrijirilor acordate
de:

Copy
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12. Ați fost mulțumit de îngrijirile medicale acordate:  

13. Medicamentele administrate în spital (pentru afecțiunea pentru care
ați fost internat):  

40 responses

14. Dacă ar fi necesar să vă reinternați, ați opta pentru același spital?  

40 responses

Copy

12.1. În timpul zilei 12.2. În timpul nopții 12.3. Sâmbătă, duminică,
sărbători legale

0
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Copy

V-au fost administrate doar de
către spital pe perioada
spitalizării
V-au fost cumpărate de familie
Ambele variante

97.5%

Copy
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100%



15. Impresia dumneavoastră generală la externare:  

40 responses

16. Observații și sugestii pentru conducerea spitalului, referitoare la aspectele pozitive
și/sau negative ale îngrijirilor medicale din timpul spitalizării și îmbunătățirea
serviciilor furnizate de spital:  

8 responses
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Koszonok mindent, elegedett vagyok mindennel.

Koszonok mindent amit ertem tettek.

Megvagyok elegedve

Vă mulțumim!
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Secția sau compartimentul în care ați fost internat:

43 responses

Vârsta dumneavoastră (în ani):  

43 responses

Chestionar de satisfacție a pacientului luna
mai 2022
43 responses

Publish analytics
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Sex:  

43 responses

1. La internare ați fost însoțit pe secție de:  

43 responses

2. La explorările de pe alte compartimente ( Laborator, Radiologie ) ați
fost însoțit de:  

43 responses
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Copy

0 10 20 30 40
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Aparținători (membri de
familie, prieteni, vecini)
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3. Ați primit la internare, din partea medicului curant, informații
referitoare la: diagnostic, indicațiile terapeutice și eventual complicațiile
care pot apărea pe parcursul spitalizării?  

43 responses

4. Ați avut acces la informații referitoare la drepturile și obligațiile
pacientului în unitatea noastră?  

43 responses

5. In momentul internării ati primit informații referitoare la serviciile
medicale oferite în unitatea noastră și modalitatea de acces Ia acestea?  

43 responses
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6 . Considerati ca v-au fost respectate drepturile dumneavoastra ca si
pacient ?

43 responses

7. Vă rugăm să acordați calificative pentru următoarele servicii:  

8. Cum apreciați calitatea hranei și a modului de distribuire a acesteia?  

43 responses

Copy
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Copy
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9. Cum apreciați calitatea condițiilor de cazare (salon, baie,frigider)?

43 responses

10. Cum apreciați amabilitatea și disponibilitatea personalului medical?  

43 responses

11. Vă rugăm să acordați calificative pentru calitatea îngrijirilor acordate
de:
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12. Ați fost mulțumit de îngrijirile medicale acordate:  

13. Medicamentele administrate în spital (pentru afecțiunea pentru care
ați fost internat):  

43 responses

14. Dacă ar fi necesar să vă reinternați, ați opta pentru același spital?  

43 responses

Copy

12.1. În timpul zilei 12.2. În timpul nopții 12.3. Sâmbătă, duminică,
sărbători legale
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către spital pe perioada
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V-au fost cumpărate de familie
Ambele variante

100%

Copy
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15. Impresia dumneavoastră generală la externare:  

43 responses

16. Observații și sugestii pentru conducerea spitalului, referitoare la aspectele pozitive
și/sau negative ale îngrijirilor medicale din timpul spitalizării și îmbunătățirea
serviciilor furnizate de spital:  

2 responses
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Secția sau compartimentul în care ați fost internat:

45 responses

Vârsta dumneavoastră (în ani):  

45 responses

Chestionar de satisfacție a pacientului luna
iunie 2022
45 responses

Publish analytics
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Sex:  

45 responses

1. La internare ați fost însoțit pe secție de:  

45 responses

2. La explorările de pe alte compartimente ( Laborator, Radiologie ) ați
fost însoțit de:  

45 responses

Copy

Bărbat
Femeie46.7%

53.3%

Copy
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Aparținători (membri de
familie, prieteni, vecini)

Ați mers singur
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44 (97.8%)44 (97.8%)44 (97.8%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (2.2%)1 (2.2%)1 (2.2%)



3. Ați primit la internare, din partea medicului curant, informații
referitoare la: diagnostic, indicațiile terapeutice și eventual complicațiile
care pot apărea pe parcursul spitalizării?  

45 responses

4. Ați avut acces la informații referitoare la drepturile și obligațiile
pacientului în unitatea noastră?  

45 responses

5. In momentul internării ati primit informații referitoare la serviciile
medicale oferite în unitatea noastră și modalitatea de acces Ia acestea?  

45 responses

Copy

Da
Nu

100%

Copy

Da
Nu

100%

Copy

Da
Nu

100%



6 . Considerati ca v-au fost respectate drepturile dumneavoastra ca si
pacient ?

45 responses

7. Vă rugăm să acordați calificative pentru următoarele servicii:  

8. Cum apreciați calitatea hranei și a modului de distribuire a acesteia?  

45 responses
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9. Cum apreciați calitatea condițiilor de cazare (salon, baie,frigider)?

45 responses

10. Cum apreciați amabilitatea și disponibilitatea personalului medical?  

45 responses

11. Vă rugăm să acordați calificative pentru calitatea îngrijirilor acordate
de:
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12. Ați fost mulțumit de îngrijirile medicale acordate:  

13. Medicamentele administrate în spital (pentru afecțiunea pentru care
ați fost internat):  

45 responses

14. Dacă ar fi necesar să vă reinternați, ați opta pentru același spital?  

45 responses

Copy

12.1. În timpul zilei 12.2. În timpul nopții 12.3. Sâmbătă, duminică,
sărbători legale
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15. Impresia dumneavoastră generală la externare:  

45 responses

16. Observații și sugestii pentru conducerea spitalului, referitoare la aspectele pozitive
și/sau negative ale îngrijirilor medicale din timpul spitalizării și îmbunătățirea
serviciilor furnizate de spital:  

2 responses
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aldasat tovabbi munkajukra is. Jo egeszseget kivanok mindenkinek.
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Secția sau compartimentul în care ați fost internat:

43 responses

Vârsta dumneavoastră (în ani):  

43 responses

Chestionar de satisfacție a pacientului luna
iulie 2022
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Sex:  

43 responses

1. La internare ați fost însoțit pe secție de:  

43 responses

2. La explorările de pe alte compartimente ( Laborator, Radiologie ) ați
fost însoțit de:  

43 responses
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3. Ați primit la internare, din partea medicului curant, informații
referitoare la: diagnostic, indicațiile terapeutice și eventual complicațiile
care pot apărea pe parcursul spitalizării?  

43 responses

4. Ați avut acces la informații referitoare la drepturile și obligațiile
pacientului în unitatea noastră?  

43 responses

5. In momentul internării ati primit informații referitoare la serviciile
medicale oferite în unitatea noastră și modalitatea de acces Ia acestea?  

43 responses
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6 . Considerati ca v-au fost respectate drepturile dumneavoastra ca si
pacient ?

43 responses

7. Vă rugăm să acordați calificative pentru următoarele servicii:  

8. Cum apreciați calitatea hranei și a modului de distribuire a acesteia?  

43 responses
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9. Cum apreciați calitatea condițiilor de cazare (salon, baie,frigider)?

42 responses

10. Cum apreciați amabilitatea și disponibilitatea personalului medical?  

43 responses

11. Vă rugăm să acordați calificative pentru calitatea îngrijirilor acordate
de:
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12. Ați fost mulțumit de îngrijirile medicale acordate:  

13. Medicamentele administrate în spital (pentru afecțiunea pentru care
ați fost internat):  

43 responses

14. Dacă ar fi necesar să vă reinternați, ați opta pentru același spital?  

43 responses

Copy

12.1. În timpul zilei 12.2. În timpul nopții 12.3. Sâmbătă, duminică,
sărbători legale
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spitalizării
V-au fost cumpărate de familie
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Copy
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15. Impresia dumneavoastră generală la externare:  

43 responses

16. Observații și sugestii pentru conducerea spitalului, referitoare la aspectele pozitive
și/sau negative ale îngrijirilor medicale din timpul spitalizării și îmbunătățirea
serviciilor furnizate de spital:  

4 responses

Csak igy tovabb

Nincsenek!

Koszonom a turelmet, a kedvesseget, a peldaado munkajukat. Isten aldja es segitse a korhaz
minden dolgozojat. Tisztelet es hala reszemrol.

Nagyon jo!

Vă mulțumim!
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Secția sau compartimentul în care ați fost internat:

37 responses

Vârsta dumneavoastră (în ani):  

37 responses

Chestionar de satisfacție a pacientului luna
august 2022
37 responses

Publish analytics
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Sex:  

37 responses

1. La internare ați fost însoțit pe secție de:  

37 responses

2. La explorările de pe alte compartimente ( Laborator, Radiologie ) ați
fost însoțit de:  

37 responses

Copy
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3. Ați primit la internare, din partea medicului curant, informații
referitoare la: diagnostic, indicațiile terapeutice și eventual complicațiile
care pot apărea pe parcursul spitalizării?  

37 responses

4. Ați avut acces la informații referitoare la drepturile și obligațiile
pacientului în unitatea noastră?  

37 responses

5. In momentul internării ati primit informații referitoare la serviciile
medicale oferite în unitatea noastră și modalitatea de acces Ia acestea?  

37 responses
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6 . Considerati ca v-au fost respectate drepturile dumneavoastra ca si
pacient ?

37 responses

7. Vă rugăm să acordați calificative pentru următoarele servicii:  

8. Cum apreciați calitatea hranei și a modului de distribuire a acesteia?  

37 responses

Copy
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Copy

7.1. Cazare 7.2. Alimentație 7.3. Curățenie 7.4. Calitatea lenjeriei și
a efectelor
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9. Cum apreciați calitatea condițiilor de cazare (salon, baie,frigider)?

37 responses

10. Cum apreciați amabilitatea și disponibilitatea personalului medical?  

37 responses

11. Vă rugăm să acordați calificative pentru calitatea îngrijirilor acordate
de:

Copy

nesatisfacator
bine
foarte bine

97.3%

Copy

nesatisfacator
bine
foarte bine

97.3%

Copy

11.1. Medicul de salon 11.2. Asistentele medicale 11.3. Infirmiere
0

10

20

30

40 nesatisfăcătornesatisfăcătornesatisfăcător binebinebine foarte binefoarte binefoarte bine



12. Ați fost mulțumit de îngrijirile medicale acordate:  

13. Medicamentele administrate în spital (pentru afecțiunea pentru care
ați fost internat):  

37 responses

14. Dacă ar fi necesar să vă reinternați, ați opta pentru același spital?  

37 responses

Copy

12.1. În timpul zilei 12.2. În timpul nopții 12.3. Sâmbătă, duminică,
sărbători legale
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15. Impresia dumneavoastră generală la externare:  

37 responses

16. Observații și sugestii pentru conducerea spitalului, referitoare la aspectele pozitive
și/sau negative ale îngrijirilor medicale din timpul spitalizării și îmbunătățirea
serviciilor furnizate de spital:  

1 response

Pentru conducerea spitalului cu mult respect pentru domnul doctor si doamna doctor pentru
profesionalismul a dedicatia profesie devotamentul pentru pacienti. Asistentele sunt cei mai
devotati si fac pe planul pacientilor. Infirmierilor sunt cei mai prietenosi pentru devotati munci.
Tot personalul este de nota 10. Cu mult respect.

Vă mulțumim!

37 responses
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Secția sau compartimentul în care ați fost internat:

32 responses

Vârsta dumneavoastră (în ani):  

32 responses

Chestionar de satisfacție a pacientului luna
septembrie 2022
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Sex:  

32 responses

1. La internare ați fost însoțit pe secție de:  

32 responses

2. La explorările de pe alte compartimente ( Laborator, Radiologie ) ați
fost însoțit de:  

32 responses
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3. Ați primit la internare, din partea medicului curant, informații
referitoare la: diagnostic, indicațiile terapeutice și eventual complicațiile
care pot apărea pe parcursul spitalizării?  

32 responses

4. Ați avut acces la informații referitoare la drepturile și obligațiile
pacientului în unitatea noastră?  

32 responses

5. In momentul internării ati primit informații referitoare la serviciile
medicale oferite în unitatea noastră și modalitatea de acces Ia acestea?  

32 responses
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6 . Considerati ca v-au fost respectate drepturile dumneavoastra ca si
pacient ?

32 responses

7. Vă rugăm să acordați calificative pentru următoarele servicii:  

8. Cum apreciați calitatea hranei și a modului de distribuire a acesteia?  

32 responses
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0

10

20

30
nesatisfăcătornesatisfăcătornesatisfăcător binebinebine foarte binefoarte binefoarte bine

Copy

nesatisfacator
bine
foarte bine

9.4%

90.6%



9. Cum apreciați calitatea condițiilor de cazare (salon, baie,frigider)?

32 responses

10. Cum apreciați amabilitatea și disponibilitatea personalului medical?  

32 responses

11. Vă rugăm să acordați calificative pentru calitatea îngrijirilor acordate
de:

Copy
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12. Ați fost mulțumit de îngrijirile medicale acordate:  

13. Medicamentele administrate în spital (pentru afecțiunea pentru care
ați fost internat):  

32 responses

14. Dacă ar fi necesar să vă reinternați, ați opta pentru același spital?  

32 responses

Copy

12.1. În timpul zilei 12.2. În timpul nopții 12.3. Sâmbătă, duminică,
sărbători legale
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15. Impresia dumneavoastră generală la externare:  

32 responses

16. Observații și sugestii pentru conducerea spitalului, referitoare la aspectele pozitive
și/sau negative ale îngrijirilor medicale din timpul spitalizării și îmbunătățirea
serviciilor furnizate de spital:  

0 responses

No responses yet for this question.

Vă mulțumim!

32 responses
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Secția sau compartimentul în care ați fost internat:

33 responses

Vârsta dumneavoastră (în ani):  

33 responses

Chestionar de satisfacție a pacientului luna
10.2022
33 responses

Publish analytics
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Sex:  

33 responses

1. La internare ați fost însoțit pe secție de:  

33 responses

2. La explorările de pe alte compartimente ( Laborator, Radiologie ) ați
fost însoțit de:  

33 responses
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3. Ați primit la internare, din partea medicului curant, informații
referitoare la: diagnostic, indicațiile terapeutice și eventual complicațiile
care pot apărea pe parcursul spitalizării?  

33 responses

4. Ați avut acces la informații referitoare la drepturile și obligațiile
pacientului în unitatea noastră?  

32 responses

5. In momentul internării ati primit informații referitoare la serviciile
medicale oferite în unitatea noastră și modalitatea de acces Ia acestea?  

33 responses
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6 . Considerati ca v-au fost respectate drepturile dumneavoastra ca si
pacient ?

33 responses

7. Vă rugăm să acordați calificative pentru următoarele servicii:  

8. Cum apreciați calitatea hranei și a modului de distribuire a acesteia?  

33 responses
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9. Cum apreciați calitatea condițiilor de cazare (salon, baie,frigider)?

33 responses

10. Cum apreciați amabilitatea și disponibilitatea personalului medical?  

33 responses

11. Vă rugăm să acordați calificative pentru calitatea îngrijirilor acordate
de:
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12. Ați fost mulțumit de îngrijirile medicale acordate:  

13. Medicamentele administrate în spital (pentru afecțiunea pentru care
ați fost internat):  

33 responses

14. Dacă ar fi necesar să vă reinternați, ați opta pentru același spital?  

33 responses
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12.1. În timpul zilei 12.2. În timpul nopții 12.3. Sâmbătă, duminică,
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15. Impresia dumneavoastră generală la externare:  

33 responses

16. Observații și sugestii pentru conducerea spitalului, referitoare la aspectele pozitive
și/sau negative ale îngrijirilor medicale din timpul spitalizării și îmbunătățirea
serviciilor furnizate de spital:  

1 response

A furdobe a zuhanyzo talcabol folyik ki a viz

Vă mulțumim!
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Secția sau compartimentul în care ați fost internat:

29 responses

Vârsta dumneavoastră (în ani):  

29 responses

Chestionar de satisfacție a pacientului luna
11.2022
29 responses
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Sex:  

29 responses

1. La internare ați fost însoțit pe secție de:  

29 responses

2. La explorările de pe alte compartimente ( Laborator, Radiologie ) ați
fost însoțit de:  

29 responses
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3. Ați primit la internare, din partea medicului curant, informații
referitoare la: diagnostic, indicațiile terapeutice și eventual complicațiile
care pot apărea pe parcursul spitalizării?  

29 responses

4. Ați avut acces la informații referitoare la drepturile și obligațiile
pacientului în unitatea noastră?  

29 responses

5. In momentul internării ati primit informații referitoare la serviciile
medicale oferite în unitatea noastră și modalitatea de acces Ia acestea?  

29 responses
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6 . Considerati ca v-au fost respectate drepturile dumneavoastra ca si
pacient ?

29 responses

7. Vă rugăm să acordați calificative pentru următoarele servicii:  

8. Cum apreciați calitatea hranei și a modului de distribuire a acesteia?  

29 responses
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7.1. Cazare 7.2. Alimentație 7.3. Curățenie 7.4. Calitatea lenjeriei și
a efectelor
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9. Cum apreciați calitatea condițiilor de cazare (salon, baie,frigider)?

29 responses

10. Cum apreciați amabilitatea și disponibilitatea personalului medical?  

29 responses

11. Vă rugăm să acordați calificative pentru calitatea îngrijirilor acordate
de:
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12. Ați fost mulțumit de îngrijirile medicale acordate:  

13. Medicamentele administrate în spital (pentru afecțiunea pentru care
ați fost internat):  

29 responses

14. Dacă ar fi necesar să vă reinternați, ați opta pentru același spital?  

29 responses
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12.1. În timpul zilei 12.2. În timpul nopții 12.3. Sâmbătă, duminică,
sărbători legale
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15. Impresia dumneavoastră generală la externare:  

29 responses

16. Observații și sugestii pentru conducerea spitalului, referitoare la aspectele pozitive
și/sau negative ale îngrijirilor medicale din timpul spitalizării și îmbunătățirea
serviciilor furnizate de spital:  

1 response
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Secția sau compartimentul în care ați fost internat:

22 responses

Vârsta dumneavoastră (în ani):  
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Chestionar de satisfacție a pacientului luna
12.2022
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Sex:  

22 responses

1. La internare ați fost însoțit pe secție de:  

22 responses

2. La explorările de pe alte compartimente ( Laborator, Radiologie ) ați
fost însoțit de:  

22 responses
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3. Ați primit la internare, din partea medicului curant, informații
referitoare la: diagnostic, indicațiile terapeutice și eventual complicațiile
care pot apărea pe parcursul spitalizării?  

22 responses

4. Ați avut acces la informații referitoare la drepturile și obligațiile
pacientului în unitatea noastră?  

22 responses

5. In momentul internării ati primit informații referitoare la serviciile
medicale oferite în unitatea noastră și modalitatea de acces Ia acestea?  

22 responses
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6 . Considerati ca v-au fost respectate drepturile dumneavoastra ca si
pacient ?
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7. Vă rugăm să acordați calificative pentru următoarele servicii:  

8. Cum apreciați calitatea hranei și a modului de distribuire a acesteia?  

22 responses
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9. Cum apreciați calitatea condițiilor de cazare (salon, baie,frigider)?
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10. Cum apreciați amabilitatea și disponibilitatea personalului medical?  

22 responses

11. Vă rugăm să acordați calificative pentru calitatea îngrijirilor acordate
de:
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12. Ați fost mulțumit de îngrijirile medicale acordate:  

13. Medicamentele administrate în spital (pentru afecțiunea pentru care
ați fost internat):  

22 responses

14. Dacă ar fi necesar să vă reinternați, ați opta pentru același spital?  

22 responses
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15. Impresia dumneavoastră generală la externare:  

22 responses

16. Observații și sugestii pentru conducerea spitalului, referitoare la aspectele pozitive
și/sau negative ale îngrijirilor medicale din timpul spitalizării și îmbunătățirea
serviciilor furnizate de spital:  

0 responses
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