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După toată această perioadă petrecută aici, care este lucrul pozitiv care 
vă vine în minte? /Ce v-a plăcut cel mai mult? 
OCTOMBRIE 
Comportamentul bun fata de pacienti,amabilitatea 
Cea mai buna doamna dr.Dragos Madalina 
Faptul ca am fost tratat cu atentie 
Linistea,comportarea 
Tratamentul dat de medic,punctualitatea tratamentului 
Toate cadrele medicale isi fac meseria cu profesionalism si daruire 
Ca este cald 
ingrijirea acordata de medicul care m-a tratat rabdarea si explicatiile pe 
intelesul meu si asistentele la fel de rabdatoare cu bolnavii. 
Domnisoara doctor Goron Monica 
NOIEMBRIE 
Promtitudinea cadrelor medicale si auxiliare 
D-na doctor si tot personalul,organizarea servirea prompta a 
pacientilor,climatul amabil care domina aceasta institutie 
Profesionalism,amabilitatea si intelegere 
Curatenia si personalul cum a actionat,comportamentul acestora 
DECEMBRIE 
Bucatareasa,asistentele si infirmierele 
Respectul cu care am fost tratat 
Modul in care am fost tratat de personal 
Atentia doctorilor si a asistentelor,comportamentulsi grija personalului  
Amabilitatea doctoritei/asistentelor 
Ca m-am odihnit 
Dar negativ?/Ce nu v-a placut 
OCTOMBRIE 
Curatenia,regimul alimentar 
Patul era rupt 
NOIEMBRIE 
DECEMBRIE 
Curatenia,masa, personalul, tot 
Nu e suficienta liniste cateodata 
Se face curatenie prea dimineata 
Ca trebuie sa stau 2 luni pt mine este o perioada lunga de timp nu sunt 
obisnuita 
Observatii si sugestii pentru conducerea spitalului. 
OCTOMBRIE 
Paturi noi 
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Conducerea spitalului ar putea sa faca eforturi mai mari pentru renovarea 
,dotarea si aducerea la standarde a intregului spital 
Sa fie mai buni 
Sunt foarte multumita ca se dezinfecteaza mult mai mult decat inainte s-au 
schimbat paturile noptierele conditiile pentru bolnavi, au avansat foarte mult 
in ultimii 4-5 ani 
NOIEMBRIE 
Ramaneti deschisi fata de pacientii dumneavoastra si ajutati cu stiinta 
dumneavoastra la vindecare. 
Aveti grija de medicii romani si de personalul medical in rest nimic 
DECEMBRIE 
Nu prea ma bag 
Sa faca mancare mai buna 
Notă: Colectarea informaţiilor pe baza prezentului chestionar se face cu respectarea  
prevederilor art. 12 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
 
 


