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1.După toată această perioadă petrecută aici, care este lucrul pozitiv 
care vă vine în minte? /Ce v-a plăcut cel mai mult 
OCTOMBIE 
Atitudinea pozitiva a personalului medical 
Asistentele 
Personal bine instruit,calitate in efectuarea tratamentului 
Amabilitatea personalului 
calitatea si profesionalismului personalului din sectie 
Disciplina,curatenie, liniste,personal amabil,tratamentul, 
personalul este amabil, ingrijirea, mancarea buna 
Atitudinea personalului buna,optimista,ingrijirea foarte buna. 
NOIEMBRIE 
Amabilitatea personalului,comportamentul tuturor,respectul si curatenia 
Tratamentul si ingrijirea,curatenia,alimentatia,personalul medical 
Amabilitatea si competenta personalului medical,umanitatea de caredau 
dovada fata de bolnavi. 
Tratamentul exceptional pe care l-am primit si care a facut minuni grija cu 
care s-au ocupat toti fata de mine cei de aici au suflet de aur. 
Sanatatea mea .De la infirmiera la medic toti au avut grija sa mi se acorde 
cea mai buna ingrijire. 
DECEMBRIE 
Ingrijirea acordata de cadrul medical,tratamentul 
calitatea serviciilor medicale 
Modul cum am fost tratat 
Disciplina 
am avut aparat de respirat 
Amabilitatea personalului,linistea,curatenia,comportamentul,atentia 
Profesionalismul 
2.Dar negativ?/Ce nu v-a placut 
OCTOMBIE 
Insectele din sectie 
Timpul putin acordat de personal pacientului 
Degradarea peretilor saloanelor 
Prea mult stat in spital 
Programul de investigatii 
Starea de degradarea a unor saloane grupului sanitar si galagia externa a 
spitalului,insectele care misuna prin saloane. 
Foarte multe insecte(goange)peste tot in saloane bai peste tot. 
NOIEMBRIE 
A fost putin zgomot cu ocazia reinnoirii si modernizarea saloanelor dar este 
bine ca vom avea conditii mai bune 
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Din care lucrarilror de renovare a fost aglomeratie .Am fost cazata in trei 
saloane mutatul dintr-un salon in altul nu a fost prea placut 
Toaleta –fiind comuna cu multi bolnavi. 
santierul in lucru in unele saloane 
DECEMBRIE 
Insecte.Sa nu se plateasca televizorul 
La baie 
Unele dotari tehnico-materiale 
Mancarea(banuiesc ca si din cauza fondurilor insuficente alocate 
3.Observatii si sugestii pentru conducerea spitalului. 
OCTOMBIE 
Mai multe investitii in cadrul spitalului (saloane) 
Sa ia masuri pentru tot ce se sugereaza de catre pacienti 
Renovare 
Mai mult personal 
Sa puna in practica toate de mai sus 
NOIEMBRIE 
Nu sunt in masura sa fac observatii conducerea spitalului stie mai bine ce are 
de facut ,, FELICITARI’’ si sa aveti grija de voi cu mult respect o anonima 
cam bolnava vindecata sper. 
Imbunatatirea hranei 
Imi place ca se renoveaza observatiile si sugestiile nu isi mai au rostul 
imbunatatirea hranei 
Curatenia si respectul. 
DECEMBRIE 
Sa se modernizeze toaletelor.Terminarea renovarii spitalului 
Sa se imbunateteasca meniul si sa se schimbe lenjeria mai des.Sa ceara 
sume mai mari pentru hrana bolnavilor 


