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CCHHEESSTTIIOONNAARR DDEE EEVVAALLUUAARREE
AA GGRRAADDUULLUUII DDEE SSAATTIISSFFAACCŢŢIIEE AA PPAACCIIEENNŢŢIILLOORR IINNTTEERRNNAATTII

SSPPIITTAALLIIZZAARREE CCOONNTTIINNUUAA
CClliinniiccaa EEUUCCLLIIDD OOrraaddeeaa

Prezentul chestionar este anonim şi are rolul de a oferi o imagine de ansamblu asupra calităţii serviciilor
oferite de către clinica noastră. Răspunsul Dumneavoastră la fiecare dintre întrebările de mai jos reprezintă o
informaţie de preţ, necesară evaluării activităţii noastre. Vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările. Fiţi
deschis (ă) şi sincer (ă)! Răspundeţi la întrebări bifând varianta care descrie cel mai bine situaţia dvs.
Chestionarul completat se depune la Biroul Primire. Nu trebuie să semnaţi, acest chestionar este anonim!

Nr.
crt.

INTREBARE foarte
mulţumit/ă

mulţumit/ă puţin
mulţumit/ă

1. Cât de mulţumit/ă sunteţi de serviciile de cazare oferite
de către Spital?

2. Cât de mulţumit/ă sunteti de lenjeria oferită de către
Spital?

3. Cât de mulţumit/ă sunteţi de hrana oferită de către
Spital:
a. calitate, b. cantitate

a. a. a.

b. b. b.
4. Cât de mulţumit/ă sunteţi de serviciile de distribuire a

hranei, în cadrul Spitalului:
a. calitate, b. frecvenţă

a. a. a.

b. b. b.
5. Cât de mulţumit/ă sunteţi de curăţenia din Spital?
6. Cât de mulţumit/ă sunteţi de timpul acordat de către

medicul curant pentru consultaţia dvs.?
7. Cât de mulţumit/ă sunteţi de calitatea îngrijirilor

medicale acordate de către medicul curant?
8. Cât de mulţumit/ă sunteţi de calitatea îngrijirilor

medicale acordate de către asistentele medicale?
9. Cât de mulţumit/ă sunteţi de calitatea îngrijirilor

medicale acordate de către infirmiere?

Nr.
crt.

INTREBARE Întot-
deauna

deseori uneori niciodată

10. Personalul medical vă comunică şi vă explică
informaţiile medicale concrete despre starea sănătăţii
dvs. (analize de laborator, examinari radiologice şi de
imagistică medicală, modalităţi de tratament,etc.)?

11. Sunteţi mulţumit de amabilitatea şi disponibilitatea
personalului medical faţă de dvs.?

12. Aveţi încredere în personalul medical ?

Nr.
crt.

INTREBARE personal
sanitar

aparţinători (membri de
familie, prieteni, vecini)

am mers
singur/ă

13. La internare, aţi fost însoţit/ă pe secţie de
către:

14. La explorările de pe alte secţii/altă unitate
sanitară aţi fost însoţit/ă de către:
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Nr.
crt.

INTREBARE da,
întotdeauna

da,
uneori

nu,
niciodată

15. Aţi fost instruit/ă asupra modului în care ar fi trebuit să
primiţi medicamentele pe cale orală (tablete, pastile)?

16. Aţi primit medicamentele pentru 1 zi de tratament:
toate o dată, zilnic toate o dată,doar in week-end împărţite în prize, zilnic

17. Medicamentele administrate în spital:

v-au fost oferite doar de spital
v-au fost cumpărate de familie (în acest caz, vă rugăm să precizaţi ce tipuri de medicamente aţi

cumpărat?_______________________________________________________________________)
ambele variante

18.Aţi beneficiat de suport medical (targă, cărucior, alte aparate) pe timpul transportului intern?

Da Nu Nu a fost cazul

19. Aţi fost informat/ă cu privire la drepturile pe care le aveţi în calitate de pacient al spitalului?

da nu

20. Dacă da, cine v-a informat cu privire la aceste drepturi?

personalul medical informaţiile au fost afisate la avizierul spitalului / pe secţii
altă sursă

21. Aţi fost mulţumit de îngrijirile acordate:

a. În timpul zilei: da nu
b. În timpul nopţii: da nu
c. Sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale: da nu

22. Cum este starea dvs. de sănătate la externare?

Mai proastă Proastă Staţionară Mai bună Foarte bună

23. Dacă ar fi necesar, v-aţi reinterna sau aţi recomanda acest spital şi altor persoane?

în mod categoric da probabil că da în mod categoric nu

24. Sugestii: _____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Vârsta  dvs.:______ani

Studiile dvs: Superioare Medii Fără studii

Vă mulţumim pentru colaborare!


