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1.După toată această perioadă petrecută aici, care este lucrul pozitiv 
care vă vine în minte? /Ce v-a plăcut cel mai mult 
 
IULIE 
Buna dispozitie a asistentelor medicale 
Doctorii si asitentele foarte dragute 
odihna si tratamentul 
Plimbarea m-am uitat la televizor 
Mi-a placut intelegerea dintre personal si pacienti 
Cazarea,salonul. 
Amabilitatea,ordinea, curatenia,calitatea serviciilor,atitudinea personalului 
foarte buna 
A fost liniste si s-au comportat foarte frumos 
Promptitudinea cu care raspund la solicitari personalul medical,infirmierelor si 
curatenia din spital 
Ingrijirea acordata de medici este foarte buna.Disciplina,tratamentul bun. 
Se lucreaza foarte curat ,disciplina.Televizor 
AUGUST 
Vizionare televizor 
Ca m-am facut sanatos 
plimbarile 
Atitudinea,atentia buna a personalului de pe sectie facta de pacient 
Serviciu medical efectuat pe perioada internarii 
Linistea, tratamentul, medicul si asistentele 
Amabilitatea personalului 
SEPTEMBRIE 
Atitudinea pozitiva a personalului,tratamentul si linistea,comportamentul 
cadrelor medicale 
Ordineasi curatenia ,mancarea buna,disciplina,conditiile igienice 
Puntea de legatura intre medic si pacient 
Sala de tratament si organizarea facuta fara greseala 
Am urmat un tratament care a dat rezultate si sunt satisfacut ca m-am 
insanatosit in urma  
Linistea si personalul 
Amabilitatea asistentelor 
Doamnele asistente si doamna doctor au fost foarte preocupate de situatia 
mea si m-am recuperat intr-un timp scurt datorita lor. 
Personalul medical foarte bine pregatit. 
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2.Dar negativ?/Ce nu v-a placut 
IULIE 
Unii colegi de camera 
Televizorul pe bani 
Galagia mare 
conditiile hoteliere,linoleul rupt din unele saloane si baile(unele bai) partial 
renovate. 
AUGUST 
Faptul ca se degradeaza spitalele in ansamblu. 
SEPTEMBRIE 
Peretii albi 
Nu mi-a placut galagia 
Saloanele 
Ca sunt internat 
Ar mai fi nevoie de schimbarea saloanelor cu mobilier mai modern. 
Nu sunt aerisite saloanele. 
Nu mi-a placut WC-baia 
Colegul de camera. 
Insectele 
daca un medicament nu raspunde la boala de care suferi sa se inlocuiasca 
cu altul si sa se trateze si alte afectiuni ale pacientului chiar si contra cost 
daca spitalul nu are fonduri pentru asa ceva. 
 
3.Observatii si sugestii pentru conducerea spitalului. 
IULIE 
Modernizarea saloanelor 
Renovarea spitalului 
O mai buna organizare 
AUGUST 
Sa salveze vieti in continuare 
sa se dispuna de un chiosc alimentar in incinta spitalului pentru pacienti cu 
diferite produse pentru pacienti 
Sa se faca reparatii generale 
curatenia s-ar putea mai multa,lipsa de bani este bine si asa conducerea este 
buna 
sa fie dotate saloanele cu mijloace de informare gratuite nu contracost  ca in 
prezent pacientii nu dispun de venituri pentru a le platii. 
SEPTEMBRIE 
Renovarea saloanelor si a spitalului 
Am fost impresionat de serviciile oferite succes pe mai departe Domnul 
fie cu voi 
Sa se serveasca si ceai de alte palnte nu numai de fructe de padure fiindca 
multi pacienti sunt alergici la acest ceai.Multumim. 
Sa fie dotate saloanele cu mijloace de informare ca TV si radio nu contra cost 
cum este in prezent. 
 


