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I . Analiza chestionarelor de satisfacție a pacienților la nivelul unității  

Număr chestionare colectate- 1582 

1.Timp așteptare în U.P.U           -  <1h 83,96%  -1-2h. 13,1%   >2h. 2,94% 

2. Pacienți mulțumiți 99,57   de atenția acordată de personalul medical în U.P.U .   

3. Acces facil spre Biroul de Internări   -Da.98,91%      -Nu.1,09% 

4.Atitudinea personalului de la Biroul de Internări -Bună/f bună.99,92% Nesatisfăcătoare.0,08% 

5.Pacienți conduși la internare de  -Personal sanitar 98,20%    -Aparținători 0,84%  -Neînsoțiți 0,96% 

6.Drepturile și obligațiile pacientului sunt cunoscute  -Da.96,48% Nu.3,52% 

7.Explicații referitoare la diagnostic       -Pacienți mulțumiți.99,74.%  -Pacienți nemulțumiți. 0,26% 

   Explicații referitoare la tratament              99,66%                  0,34%  

   Explicații referitoare la consimțământul informat  99,65%      0,35% 

   Explicații referitoare la analizele efectuate   99,65%      0.35% 

   Explicații referitoare la riscurile operațiilor   99,38%                  0,62% 

8.Îngrijiri acordate pe timpul nopții       -Pacienți mulțumiți 99,9%  -Pacienți nemulțumiți. 0,10% 

   Îngrijiri acordate pe weekend                  99,79%   0,21% 

9.Timpul acordat de personalul medical nevoilor pacientului       -Pacienți mulțumiți 98,81 %            
           -Pacienți nemulțumiți 1,19% 

10. Pacienti care au declarat că au fost nevoiți să cumpere medicamente și materiale sanitare 11,77%; 

11.Pacienți  mulțumiți de condițiile din salon 95,91% 

   de curățenia spațiilor 99,73% 

   de calitatea hranei 96,96% 

   de lenjeria patului 98,88% 

   atmosfera din salon 97,28% 

12.Pacienți care au primit recomandări de continuare a tratamentului la externare.98,63% 

13.Pacienți a căror stare de sănătate s-a îmbunătățit după internare 99,8% 

14.Pacienți cu o impresie generală la externare buna/f bună 99,81% 

15.Pacienți care au motivat financiar personalul din Spital 2,36% 
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Probleme semnalate : 

- Calitatea și modul de servire al meselor – diversitatea meniului și porții mai mari 
- Condiții salon (mobilier-paturi noi,TV,paturi cu telecomanda, butoane cu alarma functionala) 
- Dotare tehnică /aparatură/terapii moderne 

Măsuri intreprinse 

- Diversificarea meniului la nivelul spitalului 
- Achiziționarea unor televizoare și modernizarea saloanelor cu mobilier (paturi noi) 
- Achiziționarea unor aparaturi medicale moderne 

II Analiza feedback pacient - informații de pe site-ul Ministerului Sănătății – 
compartiment integritate 

1. Pacienți multumiți și foarte multumiți de serviciile medicale oferite de spital 

SMS ONLINE 
81,4% 74,78% 

 

2. Pacienți multumiți de activitatea și implicarea medicului 

SMS ONLINE 
79,71% 81,33% 

 

3. Pacienți multumiți și foarte multumiți de curățenia din spital 

SMS ONLINE 
90,83% 87,87% 

 

4. Pacienți care au declarat că au fost nevoiti să cumpere medicamente și materiale sanitare 

SMS ONLINE 
12,63% 22,67% 

 

5. Pacienți multumiți și foarte multumiți de activitatea și implicarea asistentelor medicale 

SMS ONLINE 
82,36% 83,79% 

 

6. Pacienți care au primit explicații clare cu privire la diagnostic și tratament 

SMS ONLINE 
89,41% 86,13% 
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7. Pacienți care ar recomanda persoanelor apropiate să se trateze în acest spital 

SMS ONLINE 
96,39% 82,66% 

 

8. Pacienți care au avut starea de sănătate mai bună după externare 

SMS ONLINE 
79,08% 80,26% 

 

9. Pacienți care  au declarat că li s-au solicitat bani sau atenții de către medici sau asistente 

SMS ONLINE 
1,95% 1,22% 

 

10. Pacienți care au dorit să raporteze responsabilului anticorupție al Ministerului Sănătății că li s-au 
solicitat bani sau atenții. 

SMS ONLINE 
4,02% 1,28% 

 

 

III Analiza chestionarelor de satisfacție a pacienților emise de Hospital Net  

Departament Număr Trimiteri Număr Răspunsuri 

Neurochirurgie 1 638 164 

Neurochirurgie 2 763 181 

Neurochirurgie 3 243 51 

Neurologie 1 282 47 

Neurologie 2 295 44 

Oftalmologie 821 110 

 
Aprecieri: 

 Empatia cadrelor medicale cu pacienții 

 Curățenia din saloane 

 Rapiditatea de acționare a cadrelor medicale 

 Amabilitatea cadrelor medicale indiferent de nivelul ierarhic 

 Personal sanitar cu experiență 

 Cadre medicale profesioniste 

 Implicarea personalului medical 
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 Personal sanitar instruit și specializat 

 Calitatea hranei 

 Comunicarea eficientă medic-pacient 

 Omenia cadrelor medicale 

 Seriozitatea medicilor 

 Îngrijirea corespunzătoare a pacienților 

 Atenția personalului sanitar 

 Curățenia în saloane 

 Bunătatea și empatia infirmierelor 

 Liniștea din saloane 

 Grija medicului curant și a asistentului de salon pentru pacient 

 Amabilitate medicilor 

 Îngrijirea pacientului cu deosebită atenție 

 Operativitatea asistentelor 

 Comportamentul cadrelor medicale 

 Grija și empatia față de pacient 

 Profesionalismul medicilor 

 Comunicarea eficientă medic-pacient 

 Personal medical respectuos, ordonat, disciplinat 

 Amabilitatea cadrelor medicale 

 Servicii medicale de calitate 

 Răbdarea cadrului medical de a asculta pacientul 

 Mesele ar trebui să fie mai gustoase, dar și mai bogate 

 Răbdarea și devotamentul personalului medical 

 Personal medical specializat 

 Empatia personalului sanitar 

 Profesionalismul personalului medical și auxiliar 

 Preocuparea de achiziționare de echipamente performante 

 Devotamentul personalului medical 

 Respectul și responsabilitatea medicului curant 

 Promptitudinea cadrelor medicale 

 Atitudinea cadrelor medicale, grija și profesionalismul 

 Amabilitatea personalului sanitar 

 Implicarea medicilor în soluționarea problemelor de sănătate a pacienților 

 Personalul medical foarte comunicativ 

 Liniște și curățenie în salon 
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 Disponibilitatea și deschiderea medicului curant 

 Profesionalismul și dedicarea pentru pacient a întregului personal medical 

 Empatia personalului medical față de pacient 

 Calitatea actului medical 

 Personalul medical eficient 

 Dotarea cu aparatură medicală modernă 

 Organizarea și comportamentul cadrelor medicale este demn de admirat 

 Atenția deosebită a personalului medical 
 Personalul cald și primitor, prompt la nevoile pacientului, empatici la durerea și emoțiile 

pacientului 

 Bunătatea, bunăvoința, calmul și respectul cu care sunt tratați pacienții 

 Comportamentul cadrelor medicale 

 Lenjerie curată 

 Curățenie în salon și liniște 

 Profesionalismul și bunul simț al cadrelor medicale 
 Calm, respect, umanitate, devotament a medicilor 
 Atenția acordată pacienților 
 Seriozitatea cadrelor medicale 
 Siguranța și opimismul personalului sanitar 
 Medici profesioniști 
 Grija cadrelor medicale față de pacient 
 Comportamentul asistentelor medicale demn de apreciat 
 Personalul calm 
 Operații reușite 
 Profesionalism, amabilitate, omenie 
 Competența medicilor neurochirurgi 
 Empatia asistentelor și devotamentul medicului oftalmolog 
 Comportamentul medicului oftalmolog 
 Amabailitatea cadrelor medicale 
 Profesionalismul personalului sanitar 
 Rapiditatea analizelor medicale 
 Curățenia în saloane și grupuri sanitare 
 Seriozitatea și profesionalismul medicului curant 
 Cordialitate, educație, disponibilitate 
 Personalul sanitar muncitor și respectuos 
 Personal sanitar bine pregătit și răbdător 
 Amablitatea personalului 
 Seriozitate, profesionalism, respect 
 Curățenie, ordine, îngrijire corespunzătoare, personal calificat 
 Medici profesioniști 
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 Personal calificat, înțelegător, amabil, răbdător 
 Ordinea și disciplina 
 Atitudinea personalului medical 
 Răbdarea și comportamentul personalului 
 Profesionalismul, încrederea și calitatea muncii prestate de cadrele medicale 
 Aparatură medicală de performanță 
 Personal medical extraordinar 
 Menținerea comunicării cu privire la procedura medicală și tratament cu un aparținător al 

pacientului 
 Promptitudinea și grija personalului 
 Curățenie și personal medical calificat și atent 
 Atitudinea profesionistă a personalului medical 
 Curățenia, atenția față de pacient 
 Liniștea din salon 
 Promptitudine, profesionalism, amabilitate și umanitate 

 

Probleme semnalate: 
 

 

Inexistența unui număr suficient de paturi cu grilaje laterale 
Înființarea unor săli de kinetoterapie și logopedie 
Îmbunătățirea timpilor de așteptare  

Prioritizarea eficientă a pacienților în funcție de gravitatea cazului 
Micul dejun mai bogat și diversificat  

Informațiile vizavi de patologia pacientului să fie explicate în termeni mai accesibili 
Repartizarea pacienților în saloane pe baza patologiei 
Dotarea cu TV a saloanelor 

 
 

Realizarea unei camere de așteptare pentru aparținători 
Îmbunătățirea grupurilor sanitare la nivelul secției de oftalmologie 
Îngrijirea necorespunzătoare a pacientului cu sondă urinară 
Dotarea unității cu materiale necesare  

Schimbarea bucătarului 
 

 

Introducerea unor alimente mai sănătoase  

Dotarea saloanelor cu paturi și lejerie modernă  

Acordarea atenției la eliberarea concediilor medicale 
Schimbarea saltelelor la paturi și a pernelor  

Empatia infirmierelor vizavi de necesitățile pacientului 
Inexistența unui număr suficient de paturi cu grilaje laterale 
Program de vizitare pentru pacienții aflaț în stare gravă 
Căldură în saloane 

 
 

Îmbunătățirea comportamentului personalului de la pază 
Schimbarea lenjeriei mai des în cazul bolnavilor la pat 
Permisiunea rudelor de gradul I de a vizita pacientul 
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Informații mai precise privind tratamentul la domiciliu 
Comportamentul asistentelor medicale cu pacienții asigurați 
Calitatea meselor și gustul acesteia  

Zgomot de fundal destul de ridicat  

Crearea unei zone de primire pentru pacienți și aparținători 
Comunicarea medic-pacient să se îmbunătățească 
Achiziționarea unor lămpi de veghe în saloane  

Dotarea unității cu aparatură modernă  

Achizițioarea medicamentelor de către pacient  

Dotarea saloanelor cu televizor, frigider pentru o ședere mai plăcută 
Inexistența unui număr suficient de paturi cu grilaje laterale 
Schimbarea mai desă a lenjerie pentru dezinfecția suprfețelor 
Dotarea saloanelor cu televizoare  

Existența unei băi cu duș în cameră  

Gustul mâncării trebuie îmbunătățit  

Personalul ar trebui să își îmbunătățească comportamentul 
Saltele incomode 

 
 

Insuficiențe prize pentru numărul pacienilor și aparaturii medicale 
Lipsa televizorului din salon 

 
 

Digitalizarea sistemului de internare, în prezent cabinetele fiind aglomerate și dezorganizate 
Investiții în modernizarea salonului – TV în salon, acces la WiFi 
Acces facile la spații verzi 

 
 

Zona de duș trebuie separată de restul lavoarului 
Achiziționarea unor paturi mai moderne și mai comode 
Mai multă empatie din partea doamnelor infirmiere și asistene 
Servirea meselor în caserole de plastic ar fi maipotrivită 
Grupul sanitar ar trebui îmbunătățit  

Instruirea personalului auxiliar 
 

 

Dreptul la vizită a aparținătorilor, chiar și limitat, pe salon 
Dotarea saloanelor cu aer condiționat  

Calitatea și diversificarea meniului  

Păstrarea igienei în distribuirea meselor  

Pregătirea și modelarea asistenților și infirmierelor 
Dulapul cu lenjerii din salonul 212 ar trebui mutat din salon întrucât pacienții sunt deranjați întrucât 
este des utilizat 
Modificarea orarului de servire a meselor  

Înființarea mai multor grupuri sanitare  

Schimbarea saltelelor deteriorate  

Asistentele medicale sunt arogante și menționeză că muncesc prea mult 
Dotarea cu cabine de duș a saloanelor  

Zona administrativă ar trebui să fie mai cooperantă 
Montarea aerelor condiționate în saloane  
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Accesul la cumpărături a pacienților pentru produse esențiale – apă, cafea, corn și elemente de igienă 
personală 
Corectitudinea îndeplinirii sarcinii de serviciu de către infirmiere 
Implicare mai multă din partea personalului medical în ceea ce privește relaționarea cu pacienții 
Suplimentarea de personal auxiliar  

Insuficient personal medical 
 

 

Calitatea meselor 
 

 

Mâncarea fără sare 
 

 

Lenjerie slab calitativă, fără urme de uzură  

Apa la duș să fie caldă cu ușurință  

Amenajarea unui cuier în salon 
 

 

Adăugarea unei bare de susținere la duș în caz de dezechilibru 
Durata mare de așteptare pentru investigații RMN 
Comunicarea dintre personalul medical și pacienți 
Baia dotată cu hârtie igienică și săpun  

Renovarea saloanelor 
 

 

Mărirea numărului de paturi 
 

 

Montarea aerelor condiționate în saloane  

Tratamentul acordat prea târziu  

Lipsa de implicare în cazul pacientului internat  

Farmacie cu program non-stop – imunoglobulina 
Grup sanitar în salon 

 
 

Mirosul dezinfectanților să fie mai suportabil  

Sală mai mare de așteptare la UPU  

Schimbarea paturilor și a saltelelor  

Spații insuficiente pentru cadrele medicale  

Supraaglomerare în cabinetele medicale  

Insuficiente aparate de RMN 
 

 

O selecție a pacienților în funcție de gravitatea stării de sănătate 
Tratarea în UPU cu neseriozitate și cu superficialitate a pacienților 
Consultul în UPU de către medicul rezident  

Empatia cadrelor medicale cu pacienții  

Competența medicilor, apropierea de pacient, calmul, răbdarea 
Infirmierele au lacune în comportament, fac discriminare între pacienți, nu sunt epmpatice cu durerea 
pacienților, au un limbaj neadecvat 
Asistentele să verifice mai des pacienții suferinzi 
Angajarea unui personal specializat de manevrare a pacienților gravi 
Mărirea cuantumului per pacient pentru masă  

Informațiile vizavi de patologia pacientului să fie explicate în termeni mai accesibili 
Restricțiile de intrare să fie reevaluate  

Realizarea unei camere de așteptare pentru aparținători 
Îmbunătățirea grupurilor sanitare la nivelul secției de oftalmologie 
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Personalul medical mediu ar putea fi mai bine pregătit și instruit în relațiile cu pacientul 
Insuficient personal la curățenie  
O comunicare mai bună din partea personalului medical în ceea ce privește starea de sănătate a 
pacientului 
Personal competent în vederea preluării analizelor 
Modul de organizare al vizitelor și de pus un număr de contact pentru a eficientiza procesul 
Schimbarea orelor de mese 

 
 

Căldura să fie mai mare 
 

 

TV funcțional în salon 
 

 

Restricții și spațiu aglomerat 
 

 

Cererea de vizitare să poată fi depusă și online  

Paznicii de la poartă ridică tonul la aparținători  

Personalul medical nu empatizează cu aparținătorii 
În procesul de îngrijire a pacientului  

TV funcțional în salon 
 

 

Suplimentarea personalului medical  

Durata mare de așteptare pentru programarea la medicul specialist 
Timpul mare de așteptare la consultație  

Existența unui examen de cunoștințe pentru infirmiere, să fie examinate 
Achiziționarea unor noptiere noi pentru saloane  

În ambulatoriu este foarte aglomerat  
Transparența privind condițiile de preluare din spital a pacienților cu probleme locomotorii întrucât nu 
există reguli clare, totul fiind la mica înțelegere cu portarul 

 

IV Măsuri întreprinse  

- Menținerea unui feedback permanent cu pacienții 
- Realizarea unor anchete interne în ceea ce privește problemele semnalate de pacienți la nivelul 

spitalului 

V Concluzii finale  

 Problemele spitalului țin de calitatea meselor, de modul de servire a acestora și de diversificarea 
meniului, de condițiile din saloane(mobilier-paturi noi si TV), dotarea tehnică privind intervențiile 
chirurgicale și suplimentarea personalului medical. 

VI Recomandări 

- Îmbunătățirea metodelor de comunicare cu pacienții  
- Achiziția unoui mobilier nou-paturi si TV 
- Diversificarea meniurilor 

 

 


