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RAPORT PRIVIND SATISFACŢIA PACIENTULUI / APARTINATORULUI
PNEUMOLOGIE COPII

Perioada evaluarii : Trimestrul III 2016

Număr de chestionare distribuite aparținătorilor 30 din care 29 chestionare de satisfactie
respondente ( 96.67%);

Nivel de satisfactie aparținători %
Bună / Foarte bună

Satisfacator/Nesatisfacator
Da/Nu

La internare, pacientul a  fost insotit pe sectie de către
cadrele medicale 48.28%
Atitudinea personalului la primirea pacientului si a dvs 93.10%
La explorarile de pe alte sectii, pacientul a fost insotit
de:personal sanitar

44.83%

Au primit informatii din partea medicului curant
referitoare la: diagnostic,indicatiile terapeutice si
eventual complicatiile care pot aparea pe parcursul
spitalizarii pacientului .

93.10%

Mulțumirea de felul în care se adreseaza personalul
nostru

17.24%+82.76%

S-a primit  din partea personalului, informatii
referitoare la: drepturile si obligatiile dvs. in unitatea
noastra

96.55%

Informatiile referitoare la serviciile medicale oferite in
unitatea noastra si modalitatea de acces la acestea

100%

La solicitarea altor tipuri de servicii intraspitalicesti
(nevoi de natura spirituala, psihologica, functionala,
sociala) aprecierea reacției angajatilor nostri

27.59%+65.52%

Acordarea calificativelor pentru urmatoarele servicii:
- curățenie

100%
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- calitatea lenjeriei si a efectelor 100%
- calitatea ingrijirilor medicale 100%
Calitatea hranei si a modului de distribuire a acesteia 96.67%
Calitatea conditiilor de cazare (salon, baie, TV,
frigider)

100%

Medicamentele administrate in spital (pentru
afectiunea pentru care a fost internat pacientul): au
fost asigurate de către unitatea noastră

100%

Pentru care dintre punctele de mai jos ati recomanda
unitatea noastra si altor pacienti:
- calitatea îngrijirilor medicale

96.55%

- profesionalismul personalului 44.83%
- condițiile hoteliere bune 24.14%
- calitatea hranei 24.14%

Intocmit: Ec. Cîmpean Mădălina
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Masuri luate in urma evaluarii chestionarelor :

Masura Termen Responsabil Resurse




