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CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA SATISFACŢIEI PACIENTULUI 
 

 

 Stimate Domn/Stimată Doamnă, 

 In vederea aprecierii îngrijirilor medicale pe care le-ati primit în SPITALUL GENERAL CF 

PASCANI şi a îmbunătățirii calităţii acestora, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a răspunde 

întrebărilor din chestionarul de mai jos şi sa depuneti chestionarul in urna din cabinetul 

asistentelor. 

Răspundeţi la întrebări bifând varianta care descrie cel mai bine situaţia dvs.  

Nu trebuie să vă semnaţi, acest chestionar este anonim. Informaţia obţinută nu va fi 

asociată cu dumneavoastră.  

Va rugam sa raspundeti la toate intrebarile. 

Răspunsurile dvs. sunt importante pentru noi! 

 

 

1. Sex:  bărbat  femeie,  

2. Vârsta dvs.:___________ani;  

3. Mediul de provenienţa:  Urban      Rural 

4. In ce secţie aţi fost internat _______________________________________________ 

5  La internare, de cine ati fost insotit pe sectie: 

   de personal sanitar  

   de apartinatori (membrii de familie)  

     ati mers singur 

6.    Ati fost informat asupra drepturilor si obligatiilor dumneavoastra ca pacient  

   da    nu 

si au fost respectate aceste drepturi? 

         da    nu 

7.     Ati fost informat asupra diagnosticului, tratamentului si regimului prescris de medic? 

   da    nu 
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8.    Vă rugăm să acordaţi calificative pentru următoarele servicii:  

                   Lenjerie:        nesatisfăcător     bine     foarte bine 

                   Curăţenie:         nesatisfăcător      bine      foarte bine 

                   Alimentaţie:       nesatisfăcător      bine      foarte bine 

                   Distribuire alimentatie:   nesatisfăcător     bine     foarte bine 

           Cazare:      nesatisfăcător      bine       foarte bine 

9.     Atitudinea personalului de la Camera de Garda: 

 nesatisfăcător    bine   foarte bine 

10.   Amabilitatea si disponibilitatea  personalului de pe sectie: 

       nesatisfăcător    bine   foarte bine 

11.  Calitatea îngrijirilor medicale acordate de: 

Medic curant:     nesatisfăcător    bine    foarte bine 

Asistente medicale:   nesatisfăcător    bine    foarte bine 

Infirmiere:     nesatisfăcător    bine    foarte bine 

12.   Calitatea informatiilor medicale primite: 

   nesatisfăcător   bine   foarte bine 

13 La explorarile de pe alte sectii/ alta unitate sanitara ati fost insotit de: 

   personal sanitar  

   apartinatori (membrii de familie)   

   ati mers singur  

   nu a fost cazul (nu s-au facut explori pe alte sectii 

14.   Aţi fost instruit asupra modului în care ar fi trebuit să primiţi medicamentele pe cale orală 

(tablete, pastile)?       

   da, întotdeauna   da, uneori   nu, niciodată 

15    Administrarea medicamentelor pe cale orala:  

 S-a facut sub supravegherea asistentei:  

     da, intotdeauna   da, uneori   nu, niciodata 

 Ati primit medicamentele pentru o zi de tratament;  

     toate odata   impartite in prize 
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16      Medicamentele administrate în spital: 

a.  v-au fost administrate doar de spital  

b.  v-au fost cumpărate de familie    

c.  ambele variante 

17    (Raspund doar persoanele care au bifat una din variantele b. sau c. la intrebarea 

anterioara)  

In cazul in care medicamentele v-au fost cumparate de familie, care a fost procedura? 

  pe reteta simpla de la medicul de spital  

     pe reteta de la medical de familie/ specialist la recomandarea medicului de spital 

18. Ati fost multumit de ingrijirile acordate: 

In timpul zile:   da    nu  

In timpul noptii:   da    nu  

Sambata, duminica, sarbatori legale:   da    nu  

19.  Pe toata perioada in care ati beneficiat de serviciile medicale din cadrul spitalului, ati oferit 

vreunui angajat al institutiei bani sau alte atentii ca recunostinta pentru modul in care ati fost 

ingrijit (pentru variantele afirmative de raspuns pot fi bifate ambele variante, daca este cazul, 

indiferent de cantitate sau frecventa cu care s-au oferit aceste recompense)   

 a.  Da, din proprie initiativa     

si carei categorii ati oferit bani/atentii: 

Personal medical Am oferit din proprie 
initiativă 

Medic  

Asistent medical  

Infirmiere  

Alte categorii (va rugam precizati) 
__________________________________ 

 

 b.  Da, mi s-a cerut (direct sau indirect) 

    si carei categorii ati oferit bani/atentii: 

Personal medical Am oferit pentru ca mi s-a 
cerut 

Medic  

Asistent medical  

Infirmiere  

Alte categorii (va rugam precizati) 
__________________________________ 

 

 c.  Nu, niciodata    
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20. Impresia dvs. generală:    nemulţumit   mulţumit    foarte mulţumit 

21.    Dacă ar fi necesar să vă reinternaţi. aţi opta pentru aceiaşi spital ? 

  în mod cert da   probabil că da   în mod categoric nu 

22.    Credeti ca ati recomanda si altor persoane spitalul nostru? 

  în mod cert da   probabil că da   în mod categoric nu 

23. Care sunt propunerile dvs privind îmbunătățirea atât a calității actului medical cât și a 

condițiilor oferite de spital? Observaţii şi sugestii referitoare la aspectele pozitive şi/sau negative 

ale îngrijirilor medicale din timpul spitalizării: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________ 

Va  multumim pentru atentia acordata! 


