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I . Analiza chestionarelor de satisfacție a pacienților la nivelul unității  

Număr chestionare colectate- 122 

1.Timp așteptare în U.P.U           -  <1h 72,32%  -1-2h. 23,21%   >2h. 4,46% 

2. Pacienți mulțumiți 100%   de atenția acordată de personalul medical în U.P.U .   

3. Acces facil spre Biroul de Internări   -Da.100.%      -Nu.1,67.% 

4.Atitudinea personalului de la Biroul de Internări -Bună/f bună.100.% Nesatisfăcătoare.0% 

5.Pacienți conduși la internare d  -Personal sanitar 97,50.%    -Aparținători 0,83%     -Neînsoțiți 1,56% 

6.Drepturile și obligațiile pacientului sunt cunoscute  -Da.96,67% Nu.3,33% 

7.Explicații referitoare la diagnostic       -Pacienți mulțumiți...100..%  -Pacienți nemulțumiți.  0% 

   Explicații referitoare la tratament              100%                     0%  

   Explicații referitoare la consimțământul informat  100%         0% 

   Explicații referitoare la analizele efectuate   100%         0% 

   Explicații referitoare la riscurile operațiilor   100%                     0% 

8.Îngrijiri acordate pe timpul nopții       -Pacienți mulțumiți 100%  -Pacienți nemulțumiți. 0% 

   Îngrijiri acordate pe weekend                  100%                0% 

9.Timpul acordat de personalul medical nevoilor pacientului       -Pacienți mulțumiți..100..%            
           -Pacienți nemulțumiți.0......% 

10. Pacienti care au declarat că au fost nevoiți să cumpere medicamente și materiale sanitare 6,90%; 

11.Pacienți  mulțumiți de condițiile din salon 100% 

   de curățenia spațiilor 100% 

   de calitatea hranei 98,32% 

   de lenjeria patului 99,17% 

   atmosfera din salon 99,16% 

12.Pacienți care au primit recomandări de continuare a tratamentului la externare.99,20% 

13.Pacienți a căror stare de sănătate s-a îmbunătățit după internare 97,54% 

14.Pacienți cu o impresie generală la externare buna/f bună....100..% 

15.Pacienți care au motivat financiar personalul din Spital..4,13% 
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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 
79,2% 73,9% 

 

2. Pacienți multumiți de activitatea și implicarea medicului 

SMS ONLINE 
77,3% 72,9% 

 

3. Pacienți multumiți și foarte multumiți de curățenia din spital 

SMS ONLINE 
81,8% 76,1% 

 

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

SMS ONLINE 
4,5% 12,5% 

 

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

SMS ONLINE 
85% 71,9% 

 

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

SMS ONLINE 
100% 98,7% 
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7. Pacienți care ar recomanda persoanelor apropiate să se trateze în acest spital 

SMS ONLINE 
100% 85,4% 

 

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

SMS ONLINE 
92,3% 85.4% 

 

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

SMS ONLINE 
0% 0% 

 

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

SMS ONLINE 
0% 3,2% 

 

 

III Analiza chestionarelor de satisfacție a pacienților emise de Hospital Net  

Departament Număr Trimiteri Număr Răspunsuri 

Neurochirurgie 1 57 16 

Neurochirurgie 2 84 24 

Neurochirurgie 3 28 10 

Neurologie 1 48 7 

Neurologie 2 37 6 

Oftalmologie 64 9 

Total 318 72 

 

Aprecieri: 

- Profesionalismul personalului; 
- Respectul față de pacienți; 
- Aparatură medicală de performanță; 
- Personal medical extraordinar; 
- Menținerea comunicării cu privire la procedura medicală și tratament cu un aparținător al 

pacientului; 
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- 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 : 

- 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; 
- Dotarea saloanelor cu cabină de duș; 
- 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) și dotarea tehnică privind intervențiile 
chirurgicale. 

VI Recomandări 

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

 

                                                         
 


