
CHESTIONAR DE EVALUARE 

A SATISAFC�IEI PACIEN�ILOR 

 
Stimat�/Stimat asigurat, 

 
           În vederea aprecierii îngrijirilor medicale pe care le-a�i primit în Spitalul Clinic 

Jude�ean de Urgen�� Bra�ov �i a cre�terii calit��ii acestora, v� rug�m s� ave�i amabilitatea 

de a r�spunde întreb�rilor din chestionarul de mai jos �i de a depune acest chestionar în 

cutia po�tal� a asiguratului care se g�se�te pe panoul de la intrarea în sec�ie. 

R�spunde�i la întreb�ri bifând varianta care descrie cel mai bine situa�ia dvs.  

Nu trebuie s� v� semna�i, acest chestionar este anonim . 
R�spunsurile dvs. sunt importante pentru noi! 
 
1.    � a) b�rbat   � b) femeie       

 

2. Vârsta  dvs.  …..  ani 

 

3. În ce sec�ie a�i fost internat ………………….. 

   

4. La internare, a�i fost înso�it pe sec�ie de: 
�a) personal sanitar    �b) apar�in�tori (membri de familie, prieteni, vecini)    

�c) a�i mers singur 

 

5. V� rug�m s� acorda�i calificative pentru urm�toarele servicii: 
 
   5.1  cazare         �a) nesatisf�c�tor    �b) bine  �c) foarte bine 

   5.2  cur��enie      �a) nesatisf�c�tor    �b) bine  �c) foarte bine 

   5.3  alimenta�ie    �a) nesatisf�c�tor    �b) bine  �c) foarte bine 

   5.4  atitudinea personalului de la Unitatea  de Primire a Urgen�elor     

       �a) nesatisf�c�tor    �b) bine      �c) foarte bine 

   5.5 timpul acordat de medicul curant pentru consulta�ia dumneavoastr�. 
       �a) nesatisf�c�tor    �b) bine    �c) foarte bine 

   5.6  calitatea îngrijirilor medicale acordate de : 
      5.6.1 medicul curant          �a) nesatisf�c�tor    �b) bine  �c) foarte bine 

      5.6.2 asistentele medicale   �a) nesatisf�c�tor    �b) bine  �c) foarte bine 

      5.6.3 infirmiere                    �a) nesatisf�c�tor    �b) bine  �c) foarte bine 

 

6. La explor�rile de pe alte sec�ii/alt� unitate sanitar� a�i fost înso�it de : 
  �a) personal sanitar    �b) apar�in�tori ( membri de familie, prieteni,vecini)   

  �c) a�i mers singur 

 

7. A�i fost instruit asupra modului în care ar fi trebuit s� primi�i medicamentele pe 
cale oral�(tablete, pastile)?   
        �a) da, întotdeauna   �b) da, uneori  �c) nu, niciodat�  

 

 



 

8. Administrarea medicamentelor pe cale oral�(tablete): 
   8.1 s-a f�cut sub supravegherea asistentei   
             �a)da, întotdeauna     �b) da, uneori     �c) nu, niciodat� 

   8.2 a�i primit medicamentele pentru 1 zi de tratament:  
               �a) toate o dat�      �b) împ�r�ite  în prize 

    

9. Medicamentele administrate în spital: 
   �a) v-au fost administrate doar de spital       

   �b) v-au fost cump�rate de familie   

   �c) ambele variante 

 

10. În cazul în care medicamentele v-au fost cump�rate de familie, care a fost 
procedura? 
�a) pe re�et� simpl� eliberat� de medicul de spital             �b) pe re�eta eliberat� de 

medicul de familie/specialist la recomandarea medicului din spital   

 

11. A�i fost mul�umit de îngrijirile acordate: 
  11.1 în timpul zilei       �a)  da    �b)  nu 

  11.2 în timpul nop�ii    �a)  da    �b)  nu    

  11.3 sâmb�ta, duminica �i s�rb�torile legale   �a) da     �b) nu 

 
12. Impresia dvs. general�: 
  �a) nemul�umit    �b) mul�umit   �c) foarte mul�umit 

 

13. Dac� ar fi necesar s� v� reinterna�i, a�i opta pentru acela�i spital? 
�a) în mod cert da     �b) probabil c� da    �c) în mod categoric nu      �d) nu se va 

mai întâmpla (de exemplu: pentru c� nu locuiesc în aproprierea spitalului)  

 

Observa�ii �i sugestii  referitoare la aspectele pozitive �i/sau negative ale îngrijirilor 
medicale din timpul spitaliz�rii 
   

 

 

 

V� mul�umim pentru colaborare! 

 
 


