
 CHESTIONAR   DE   EVALUARE   A   SATISFACŢIEI   PACIENTULUI

Stimată, stimat asigurat,
• În vederea aprecierii îngrijirilor medicale pe care le-aţi primit în Spitalul Ecomed Vintilă -Vodă şi

a  creşterii  calităţii  acestora,  vă  rugăm  să  aveţi  amabilitatea  de  a  răspunde  întrebărilor  din 
chestionarul de mai jos şi de a depune acest chestionar în cutia asiguratului care se găseşte la 
Cabinetul Medical.

• Răspundeţi la aceste întrebări bifând varianta pe care o consideraţi potrivită; acest chestionar este 
anonim, confidenţial şi, ca atare, nu trebuie să-l semnaţi.

• În situaţia pacienţilor fără discernământ (stări comatoase, Boala Altzeimer, sechele post AVC, etc),  
acest chestionar poate fi completat de aparţinătorii bolnavului internat.

1. Informaţii generale:
a) Genul:        feminin       masculin            
b) Mediul de rezidenţă:      urban           rural
c) Categoria de asigurat:  salariat           co-asigurat          pensionar         veteran           revoluţionar       

persoană cu handicap                       beneficiar al unui Program Naţional de Sănătate         
ajutor social               şomaj              liber profesionist                   alte categorii

d) Compartimentul în care aţi fost internat:     Boli cronice                       Îngrijiri Paliative

2. Aţi fost informat în ce secţie veţi fi internat?          DA  ⃞                          NU  
3. La internare aţi fost însoţiţi către secţie de:
        personal medical                                     aparţinători                                           aţi mers singur

4. Aţi fost internat în acest spital:
            pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie.
            pe baza biletului de trimitere de la medicul specialist.
            fără bilet de trimitere, din proprie initiaţivă.
5. Cum aţi aprecia procedura de internare (timpul petrecut de la prezentarea dumneavoastra in spital 
până în momentul în care aţi fost adus în salon)?
                timp de aşteptare prea lung   
                am fost mulţumit de procedura de internare  
                am fost foarte mulţumit de procedura de internare    
6. Vă rugăm să acordaţi calificative pentru calitatea următoarelor servicii:
  cazare şi lenjerie:                                              nesatisfăcător                       bine                 foarte bine
  curăţenie:                                                          nesatisfăcător                       bine                 foarte bine
  alimentaţie:                                                       nesatisfăcător                       bine                 foarte bine
  calitatea îngrijirilor medicale acordate:            nesatisfăcător                       bine                 foarte bine
7. La explorările funcţionale, tratamente, proceduri, aţi fost însoţiţi de:
           personal sanitar                       aparţinători                              aţi mers singur
8. Aţi fost instruit asupra modului în care ar trebui să primiţi medicamentele?
          da, întotdeauna                        da, uneori                              nu, niciodată
9. Administrarea medicamentelor pe cale orală s-a făcut sub supravegherea asistentei medicale?
          da, întotdeauna                        da, uneori                               nu, niciodată
10. Aţi fost mulţumit de calitatea îngrijirilor acordate?
         foarte mulţumit                    mulţumit                           nemulţumit
11. Impresia dumneavoastră generală:
        nemulţumit                         mulţumit                                     foarte mulţumit
12. Dacă ar fi necesar să vă reinternaţi, aţi opta pentru acelaşi spital?
        da, în mod cert                probabil că da                              categoric nu
13. Aţi recomanda şi altor persoane internarea în acest spital?
       da, în mod cert                 probabil că da                              nu

  



14. Medicamentele necesare tratamentului dvs. în spital :
      au fost asigurate de spital               au fost cumparate de familie             ambele variante
• dacă puteţi, vă rugăm să nominalizaţi medicamentele corespunzătoare variantei  pentru  care aţi 

optat.......................................................................................................................................................
15. Aţi fost informat asupra respectării drepturilor şi îndatoririlor ce vă revin în sistemul asigurărilor de  
sănătate?
              DA                   prin material tipizat                                                         NU
                                      de medic/asistenta medicală
16. Aţ fost informat asupra diagnosticului, rata vindecării, etc?
               DA                                                          NU
17. Vă rugăm să acordaţi calificative privind amabilitatea şi disponibilitatea personalului medical şi  
auxiliar.
               17.1.   Comportamentul şi atitudinea medicului de salon
                          foarte bine                       bine                       nesatisfăcător
               17.2.   Comportamentul şi atitudinea asistentei medicale
                          foarte bine                       bine                       nesatisfăcător
               17.3.   Comportamentul şi atitudinea infirmierei
                          foarte bine                       bine                       nesatisfăcător
18. Pe perioada internării în spital aţi aflat diagnosticul de la:
            medic curant                              asistent medical                            nu l-am aflat
19. Aţi fost mulţumit de ritmul şi modul cum se face curăţenia în saloane, holuri, sala de mese, etc?
            da, întotdeauna                           da, uneori                                      nu, niciodată
20. Lenjeria de corp şi de pat v-a fost schimbată ori de câte ori a fost nevoie?
            da                                                da, la cererea mea                        nu
21. Aţi fost mulţumit de calitatea şi modul de servire al hranei?
            da, foarte mulţumit                     da, mulţumit                                 nu
22. Aţi fost mulţumit de calitatea informaţiilor primite pe parcursul internării?
            da, foarte mulţumit                     da, mulţumit                                 nu
23. Care ar fi calificativul dat de dumneavoastră pentru calitatea serviciilor primite în spital?
            foarte bine                                   bine                                              nesatisfăcător
Propuneri sau sugestii în privinţa îmbunătăţirii serviciilor furnizate de spital.

…........................................................................................................................................................................
 
…........................................................................................................................................................................
                         
…...........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................  

Vă mulţumim !


