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Raport de evaluare a satisfacției pacienților în perioada
ianuarie – iunie 2016

Evaluarea satisfacției pacienților în perioada mai sus menționată a fost realizată
cu ajutorul chestionarului elaborat și aprobat pe baza conținutului Anexei 48 la CoCa și a
cerințelor ANMCS.

Aprecierea pacientului privind condițiile din spațiile actului medical ( prima
impresie lăsată de ceea ce vede ) materializată prin alegerea a 3 cuvinte care sa reflecte
percepția acestuia este sugestivă și necesară.

Chestionarele au fost distribuite de către asistenta șefă de secție pentru pacienții
internați si apartinatori. Metodologia a fost evaluată și verificată permanent privind modul
de aplicare a regulilor de diseminare a chestionarelor către pacienți.

Prin analizele lunare s-a urmărit sistematizând raspunsurile și informațiile oferite
de pacienți, evidențierea aspectelor negative observate de aceștia.

Gradul de completare a fost evidențiat în fiecare lună pe fiecare secție.
Analiza nivelului de satisfacție a pacientului și aparținătorului

În această perioadă au fost externați 2834 pacienți din care au răspuns la
chestionarele de satisfacție  un număr de 1037 din care 738 pacienți și 299 aparținători. Au
fost distribuite un număr de 1391 chestionare de satisfacție, adică 74.55%.

Întrebările adresate pacienților au vizat următoarele elemente:

1).Impresia la intrarea în spital - trei cuvinte care descriu cel mai bine situația din acel
moment au fost curațenie, liniște, disciplină;

- in proporție de 62,87% intrarea în spitalul nostru le-a
ridicat moralul;
2). Întrebarea legată de modul de internare în spital relevă că 18,05% au venit cu
ambulanța, 41,52% au venit cu bilet de trimitere de la medicul de familie, 14,38% cu bilet
de la medicul specialist și 26,05% altă situație.
3). Informarea pacienților cu privire la drepturile și obligațiile pacientului 87,42% au
răspuns afirmativ.
4). Întrebările legate de activitatea personalului medical (medici, asistenți medicali și
infirmiere) și calitatea serviciilor, pacienții  aveau părere foarte bună 92,41% și 7,59%
bună.
5).Pentru calitatea meselor servite și distribuirea acestora 44,04% au o impresie foarte
buna , 43,09% buna și 13,68% nonrespondenti.
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6).Întrebarea legată de condițiile de cazare – salon (dotare, facilități, lenjerie),impresie
foarte buna 45,39% bună, 42,01% și 12,6 nonrespondenți.
7).Calitatea grupurilor sanitare( băi și WC-uri)impresie foarte bună 46,88%, bună
40,79% și 12,33% nonrespondenți.
8).Curățenia în ansamblu 53,52% părere foarte bună, 35,37% părere bună și 11,11%
nonrespondenți.
9).Nivelul general de satisfacție este de 26,96% mulțumit, 58,13% foarte mulțumit și
15,45% altele.
10). 65,45% din cei chestionați s-ar întoarce cu siguranță dacă ar avea nevoie de acest tip
de îngrijiri iar 63,14% ar recomanda cu siguranță această unitate sanitară.

Întrebările adresate aparținătorilor au vizat următoarele elemente:
1. La internare, pacientul a  fost insotit pe sectie de către cadrele medicale
în proporție de 72,91%.
1.1 Atitudinea personalului la primirea pacientului si a dvs. : 92,98% satisfăcătoare.
2. La explorarile de pe alte sectii, pacientul a fost insotit de: personal
sanitar în proporție de 84,62%.
3. În proporție de 85,62% s-au primit informatii din partea medicului curant referitoare la:
diagnostic,indicatiile terapeutice si eventual complicatiile care pot aparea pe parcursul
spitalizarii pacientului .
3.1.Mulțumirea de felul în care se adreseaza personalul nostru a fost de 77,93% foarte
mulțumit și 22,07% mulțumit.
4. S-a primit din partea personalului, informatii referitoare la: drepturile si obligatiile dvs. in
unitatea noastra
în proporție de 90,64%.
5. Informatiile referitoare la serviciile medicale oferite in unitatea noastra
si modalitatea de acces la acestea sunt în proporție de 94,65%.
6. La solicitarea altor tipuri de servicii intraspitalicesti (nevoi de natura
spirituala, psihologica, functionala, sociala) aprecierea reacției angajatilor nostri ca fiind
foarte multumit este în proporție de 78,93% și 21,07% multumit.
7. Acordarea calificativelor pentru urmatoarele servicii:
7.1.Curățenie – 90,30% satisfăcătoare.
7.2.Calitatea lenjeriei si a efectelor –90,30%
satisfăcătoare.
7.3.Calitatea ingrijirilor medicale – 95,65 %
satisfăcătoare.
8. Calitatea hranei si a modului de distribuire a acesteia - 94,98 % satisfăcătoare.
9. Calitatea conditiilor de cazare (salon, baie, TV, frigider) - 92,98 % satisfăcătoare.
10. Medicamentele administrate in spital (pentru afectiunea pentru care a fost internat
pacientul): au fost asigurate de către unitatea noastră în proporție de 77,26 %.
11. Pentru care dintre punctele de mai jos ati recomanda unitatea noastra si altor pacienti:
68,23% pentru calitatea îngrijirilor medicale, 55,52% pentru profesionalismul
personalului, 17,73% pentru condițiile hoteliere bune și 20,07% pentru mâncare.
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