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PNEUMOLOGIE I 
TRIM II 2015 

1.După toată această perioadă petrecută aici, care este lucrul pozitiv 
care vă vine în minte? /Ce v-a plăcut cel mai mult 
 
APRILIE 
Satisfacut din punct de  vedere a tratamentului medical 
Linistea si ordinea,am fost informata despre boala si tratament 
Personalul a fost foarte amabil ,tratamentul ne-a fost aplicat la timp 
Atitudinea, profesionalismul si amabilitatea personalului. 
Grija personalului medical pentru pacienti. 
multumesc,este prea putin pentru a arata cat respect le port acestor oameni  
care m-au ingrijit si m-au tratat asfel ca acum ma simt mai bine si prind din 
nou viata Multumesc din suflet intregii echipe conduse de dr.sef Osan 
Rabdarea din partea angajatilor 
MAI 
Tratament optim 
Atitudinea personalului medical fata de bolnavi 
Serviciile acordate de medic si tot personalul medical 
Ar fi cazul de niste renovari la unele sectii 
Tratarea impecabila de catre medic 
Admosfera,peisajul,colegii de salon 
Ingrijirea ,atentia amabilitatea,profesionalism 
Tratament ospitalier,somnul 
IUNIE 
Amabilitatea cadrelor medicale 
buna cuviinta a personalului medical.Se poarta frumos cu pacientii si sunt 
tratati corect. 
2.Dar negativ?/Ce nu v-a placut 
 
APRILIE 
Curatenia in punctele sanitare 
sunt zvonuri ca nu sosesc medicamentele la timp.Asta mi se pare grav sa nu 
aiba personalul cu ce sa lucreze 
MAI 
Starea grupului sanitar 
Ora mesei prea devreme seara 
Finisaje interioare 
Mancarea 
 
IUNIE 
Lipsa respectului intre pacienti.Galagie,pastrarea hranei in sertarea noptierei 
Conditiile hoteliere 
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3.Observatii si sugestii pentru conducerea spitalului. 
 
APRILIE 
Dotarea mai de anul 2015, daca se poate si sunt fonduri, reabilitarea 
spitalului. 
Sunt convinsa ca avem oameni competenti de cea mai buna calitate umana 
la conducerea spitalului dr.Nicolae Rusdea 
MAI 

In pricipiu foarte buna.Va doresc cat mai multi bani pentru finalizarea 
reparatiilor 

IUNIE 
Renovare. Sa inceapa renovarea generala a sectiei. Sa se definitiveze 
lucrarile de renovare in unele saloane care sunt in lucru si sa se introduca in 
saloane sistem de informatii fara contra cost cum este in prezent. Ca sa ai o 
informatie de la tv trebuie sa platesti. 


