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CHESTIONAR DE EVALUARE A SATISFACȚIEI PACIENTULUI 

 

Acest chestionar are ca obiectiv îmbunătățirea comunicării cu pacienții și creșterea calității serviciilor oferite 

de către spitalul nostru.  

Opinia dumneavoastră este deosebit de importantă pentru noi! 

Vă rugăm să aveți amabilitatea de a completa chestionarul de mai jos și să il depuneți la recepție, în locurile 

special amenajate pentru colectarea lor.  

Chestionarul este confidențial și anonim, iar pentru completarea acestuia veți avea nevoie de aproximativ 5 

minute. 

Este de preferat ca pacientul să completeze chestionarul, iar în cazurile speciale se poate solicita  ajutorul unui 

aparținător sau al unui membru al echipei medicale.  

1. Genul pacientului:  masculin                        feminin 

 

2. Categoria de vârstă:    

18-24 ani                   25-30 ani                         31-40 ani                           41-50 ani 

51-60 ani         61-70 ani                         71-80 ani                           Peste 80 de ani 

 

3. Mediul  de rezidență:     rural                       

  urban 

 

4. Ultima formă de școlarizare absolvită: 

              primara                      gimnaziala                         liceu                              facultate 

5. Stare civilă: 

căsătorit/ă                  necăsătorit/ă                divorțat/ă               concubinaj                văduv/ă 

6. Ați fost mulțumit de modul în care ați fost programat? 

da                      nu                        necesită îmbunătățiri        nu știu/nu răspund      

sugestii  

 

7. De unde ați aflat de Spitalul de Recuperare Neuro-Motorie și Medicină Hiperbară? 

de la medicul de familie 

de la medicul specialist 

de pe internet    

din media 

de la prieteni 
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din altă parte (de unde?) 

................................................................................................................................................................................. 

 

8. Cum ați hotărât să vă programați pentru internare în acest spital? 

cu trimitere de medicul de familie 

cu trimitere de medicul curant de specialitate 

din proprie inițiativă  

altele* 

*precizați  

 

9. Ați fost mulțumit de informațiile oferite la Recepție? 

da                    nu                        necesită îmbunătățiri       nu știu/nu răspund      

sugestii  

 

10. Ați fost mulțumit de prezența personalului medical în timpul deplasărilor dumneavoastră în interiorul 

spitalului? 

da                    nu                        necesită îmbunătățiri       nu știu/nu răspund      

sugestii  

 

11. Ați fost mulțumit de informațiile oferite în timpul internării de către medicul curant? 

da                    nu                        necesită îmbunătățiri       nu știu/nu răspund      

sugestii  

 

12. Care a fost prima impresie când ați intrat în spital? 

curățenie            confort              aglomerație    dezordine   

disciplină        liniște             lux     mizerie 

altele 

13. Ați fost informat la internare cu privire la clauzele contractuale, drepturile și responsabilitățile 

dumneavoastră, ca pacient? 

da                           nu                       nu știu/nu răspund 

 

14. Informațiile oferite au fost clare, pe ințelesul dumneavoastră? 

da                    nu                        necesită îmbunătățiri       nu știu/nu răspund      

sugestii  

 

15. Pe parcursul internării, în salonul dumneavoastră a fost făcută curățenie ori de câte ori a fost necesar? 
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da                    nu                        necesită îmbunătățiri       nu știu/nu raspund      

sugestii  

 

16. Medicamentele administrate în spital  

au fost eliberate de spital   

au fost aduse de acasă 

o parte au fost eliberate de spital, o parte au fost cumpărate de la farmacie, la indicația medicului  

medicamentele administrate cronic au fost aduse de acasă 

 

17. Vă rugăm să apreciați pe o scală de la 1 la 5 calitatea serviciilor oferite de către spital: 

 1 

total 

nesatisfăcătoare 

2 

parțial 

nesatisfăcătoare 

3 

satisfăcătoare 

4 

bună 

5 

foarte bună 

 

nu știu / nu 

răspund 

Curățenie       

Cazare       

Calitate pat        

Calitate lenjerie       

Calitate 

alimentație 

      

Varietatea 

meniurilor 

      

Calitatea 

distribuției și a 

modului de 

servire 

      

Amabilitatea / 

disponibilitatea 

personalului 

medical 

      

Amabilitatea / 

disponibilitatea 

personalului 

auxiliar 

      

Timpul acordat 

de medicul 

curant 
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Calitatea 

îngrijirilor 

acordate de 

medicul curant 

      

Calitatea 

îngrijirilor 

acordate de 

către asistentele 

medicale 

      

Calitatea 

îngrijirilor 

acordate de 

către infirmiere 

      

Amabilitatea 

personalului 

medical 

      

Disponibilitatea 

personalului 

medical 

      

 

18. Care este impresia dumneavoastră generală la externare: 

foarte mulțumit                mulțumit             nemulțumit                necesită îmbunătățiri             

nu știu/nu răspund      

sugestii  

 

19. Dacă ar fi necesar să vă reinternați ați opta pentru același spital? 

             da                   nu                       nu știu/nu răspund 

20. Ați recomanda altor persoane Spitalul de Recuperare Neuro-Motorie și Medicină Hiperbară? 

             da                   nu                       nu știu/nu răspund 

21. Considerați că v-au fost respectate drepturile dumneavoastră ca pacient? 

da                    nu                        necesită îmbunătățiri       nu știu/nu răspund      

sugestii  

 

22. Vă rugăm să menționați observațiile și sugestiile dumneavoastră referitoare la aspectele pozitive și/sau 

negative ale îngrijirilor medicale din timpul spitalizării: 
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*Chestionarul a fost : completat de pacient                                            

                                   completat de aparținători        

         completat de pacient cu ajutorul unui aparținător    

         completat de pacient cu ajutorul unui cadru medical   

 

Vă mulțumim pentru răspunsurile din cadrul chestionarului și pentru sugestiile făcute.  

Observațiile dumneavoastră sunt constructive și ne vor ajuta în perfecționarea continuă a activității de 

îngrijire a pacienților internați în spitalul nostru. 

 

 

Data completării:                


