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Raport de evaluare a satisfacției pacienților/aparținătorilor  

TRIMESTRUL I 2019 
 

 
 

          Evaluarea satisfacției pacienților/aparținătorilor în trimestrul I 2019 a fost realizată 
cu ajutorul chestionarului elaborat și aprobat pe baza conținutului anexei 48 la Coca și a 
cerințelor ANMCS.  
          Chestionarele au fost distribuite de către asistena șefă de secție pentru pacienții 
internați și aparținătorii acestora, precum și în ambulator și laboratoarele spitalului. 
Metodologia a fost evaluată și verificată permanent privind modul de aplicare a regulilor 
de diseminare a chestionarelor către pacienți/aparținători. 
         Prin analizele lunare s-a urmărit, sistematizând răspunsurile și informațiile oferite de 
pacienți / aparținători, evidența aspectelor negative observate de aceștia. Gradul de 
completare a fost evidențiat în fiecare lună pe fiecare secție. 

 
   

Analiza nivelului de satisfacție a pacientului și aparținătorului 
 
          În trimestrul I 2019 au fost externați 2944 pacienți (spitalizare continuă și de zi), au 
fost distribuite un numar de 2944 chestionare de satisfacție din care respondente un număr 
de 211 din care 185 chestinare de satisfacție pacienți și 26 chestinare de satisfacție 
aparținători adica un procent de 7,17%.  
          A fost distribuit un număr de 300 de chestionare de satisfacție a pacientului și 
aparținătorului în ambulatoriul integrat, laboratorul de analize medicale, laboratorul de 
radiologie și imagistică medicală și laboratorul de explorări funcționale. Au răspuns un 
număr de 117 pacienți. În urma totalizării  persoanelor respondente s-a inregistrat un 
procent de 39%. 
          În rapoartele privind satisfacția pacienților / aparținătorilor, analizate pentru fiecare 
secție/compartiment în parte de către Biroul de Managementul Calității Serviciilor 
Medicale și înaintate Comitetului Director și medicilor șefi de secție/compartiment, se 
constată gradul de satisfacție al pacienților/aparținătorilor prin răspunsurile la setul de 
întrebări derulate în chestinarul de satisfacție. 
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Pneumologie I  
În urma analizării raportului privind satisfacția pacientului s-a constatat urmatoarele: 
-la întrebarea dacă la internare au primit informații din partea medicului curant cu privire 
la drepturile și obligațiile ca și pacient al spitalului, au răspuns cu DA în proporție de 
96,88% iar 3,13% au cu NU; 
- mulțumiți de calitatea comunicării cu personalul medical au fost în proporție de 18,75%, 
iar foarte mulțumiți 18,25%; 
- în ceea ce privește amabilitatea și disponibilitatea personalului medical au răspuns foarte 
mulțumiți în proporție de 87,50% iar 12,50% au răspuns cu mulțumiți; 
- în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale primite au răspuns foarte mulțumiți în 
proporție de 87,50% iar 12,50% au răspuns cu mulțumiți; 
- în ceea ce privește modul în care au fost consultați de medic au răspuns foarte mulțumiți 
în proporție de 90,63% iar 9,38% au răspuns cu mulțumiți; 
- în ceea ce privește calitatea îngrijirii acordate de către asistenta medicală și satisfacția 
privind planul de îngrijire au răspuns foarte mulțumiți în proporție de 89,06% iar 10,94% 
au răspuns cu mulțumiți; 
- în ceea ce privește calitatea îngrijirii acordate de către infirmiere au răspuns foarte 
mulțumiți în proporție de 92,19%, 6,25% au răspuns cu mulțumiți iar 1,56% au fost 
nemulțumiți; 
- la întrebarea dacă au solicitat o a doua opinie medicală pe perioada internării, vis a vis de 
diagnosticul pentru care au fost internați au răspuns în proporție de 100% cu NU;  
- la întrebarea dacă au fost deschise fiolele în fața lor, au răspuns în proporție de 100% 
DA; 
- calitatea  meselor servite și a serviciului de distribuire, au avut o parere foarte bună in 
proporție de 89,06% iar 10,94% au răspuns cu mulțumiți; 
- calitatea condițiilor de cazare-salon, aspectul lenjeriei și a efectelor de spital au avut o 
parere foarte bună in proporție de 84,38%, iar 15,63% au avut o părere bună; 
- funcționalitatea grupurilor sanitare (băi + WC) au avut o părere foarte bună în proporție 
de 82,81% iar 17,19% au avut o părere bună; 
-curățenia în ansamblu in proporție de 90,63% au avut o părere foarte bună iar 9,38% au 
avut o părere bună; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, medici, au răspuns în proporție de 100% cu NU; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, asistenți medicali, au răspuns în proporție de 100% cu NU; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, infirmiere, au răspuns în proporție de 100% cu NU; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, personal auxiliar, au răspuns în proporție de 100% cu NU; 



 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, MEDICI, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea acestora, au răspuns 
în proporție de 100% cu NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, ASISTENTE MEDICALE, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea 
acestora, au răspuns în proporție de 100% cu NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, INFIRMIERE/ÎNGRIJITOARE DE CURĂȚENIE, pentru a beneficia de mai 
multă atenție din partea acestora, au răspuns în proporție de 100% cu NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, PERSONAL AUXILIAR, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea 
acestora, au răspuns în proporție de 100% cu NU; 
- la întrebarea dacă cunosc faptul că pot sesiza prin Consiliul de Etică al spitalului, orice 
faptă care încalcă etica sau deontologia medicală au răspuns în proporție de 81,25% cu 
DA și 18,75% cu NU;  
Sugestii și observații nu au fost din partea pacienților. 
Măsuri de îmbunătățire: 
-Instruirea medicilor în ceea ce privește informarea pacientului cu privire la drepturile și 
obligațiile ca și pacient al spitalului. 
-Instruirea infirmierelor și îngrijitoarelor de curățenie în ceea ce privește calitatea îngrijirii 
acordate pacienților; 
-Instruirea personalului medical în ceea ce privește informarea pacienților și 
aparținătorilor despre faptul că pot sesiza prin Consiliul de Etică al spitalului, orice faptă 
care încalcă etica sau deontologia medicală. 
Termen: 1 luna 
Responsabil: Managerul, Director medical, Medicul șef de secție,Asistent coordonator 
spital, Birou managementul calitatății serviciilor medicale. 
 
Pneumologie II 
În urma analizării raportului privind satisfacția pacienților s-a constatat urmatoarele: 
-la întrebarea dacă la internare au primit informații din partea medicului curant cu privire 
la drepturile și obligațiile ca și pacient al spitalului, au răspuns cu DA în proporție de 
94,44% și cu NU în proporție de 5,56%; 
- foarte mulțumiți de calitatea comunicării cu personalul medical au fost în proporție de 
50%, iar mulțumiți în proporție de 50%; 
- în ceea ce privește amabilitatea și disponibilitatea personalului medical au răspuns foarte 
mulțumiți în proporție de 38,89%, iar 61,11% mulțumiți; 
- în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale primite au răspuns foarte mulțumiți în 
proporție de 50%, iar mulțumiți 50%; 
- în ceea ce privește modul în care au fost consultați de medic au răspuns foarte mulțumiți 
în proporție 61,11%, iar mulțumiți 38,89%; 
- în ceea ce privește calitatea îngrijirii acordate de către asistenta medicală și satisfacția 
privind planul de îngrijire au răspuns foarte mulțumiți în proporție de 44,44% iar 55,56% 
au raspuns cu mulțumiți; 
- în ceea ce privește calitatea îngrijirii acordate de către infirmiere au răspuns foarte 
mulțumiți în proporție de 50% și 50% mulțumiți; 



 
- la întrebarea dacă li s-a acordat atenția cuvenită unui pacient de către medic, au răspuns 
cu DA 100%; 
- la întrebarea dacă li s-a acordat atenția cuvenită unui pacient de către asistenta medicală, 
au răspuns cu DA 100%; 
- la întrebarea dacă au solicitat o a doua opinie medicală pe perioada internării, vis a vis de 
diagnosticul pentru care au fost internați au răspuns în proporție de 83,33% cu NU iar 
16,67% nu au răspuns;  
- la întrebarea dacă au fost deschise fiolele în fața lor, au răspuns în proporție de 100% 
DA; 
- calitatea  meselor servite și a serviciului de distribuire, au avut o parere foarte bună in 
proporție de 61,11% iar 38,89% au avut o părere bună; 
- calitatea condițiilor de cazare-salon, aspectul lenjeriei și a efectelor de spital au avut o 
parere foarte bună in proporție de 61,11%, 38,89% au avut o părere bună; 
- funcționalitatea grupurilor sanitare (băi + WC) au avut o părere foarte bună în proporție 
de 61,11% iar 38,89% au avut o părere bună; 
-curățenia în ansamblu in proporție de 61,11% au avut o părere foarte bună iar 38,89% au 
avut o părere bună; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, medici, au răspuns în proporție de 100% au răspuns NU; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, asistenți medicali, au răspuns în proporție de 100% au răspuns NU; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, infirmiere, au răspuns în proporție de 100% au răspuns NU; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, personal auxiliar, au răspuns în proporție de 100% au răspuns NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, MEDICI, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea acestora, au răspuns 
în proporție de 100% NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, ASISTENTE MEDICALE, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea 
acestora, au răspuns în proporție de 100% NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, INFIRMIERE/ÎNGRIJITOARE DE CURĂȚENIE, pentru a beneficia de mai 
multă atenție din partea acestora, au răspuns în proporție de 100% NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, PERSONAL AUXILIAR, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea 
acestora, au răspuns în proporție de 100% NU; 
- la întrebarea dacă cunosc faptul că pot sesiza prin Consiliul de Etică al spitalului, orice 
faptă care încalcă etica sau deontologia medicală au răspuns în proporție de 94,44%  DA 
iar 5,56% au răspuns NU;  



 
Sugestii și observații nu au fost din partea pacienților. 
Măsuri de îmbunătățire: 
-Instruirea medicilor în ceea ce privește informarea pacientului cu privire la drepturile și 
obligațiile ca și pacient al spitalului. 
-Instruirea personalului medical în ceea ce privește informarea pacienților și 
aparținătorilor despre faptul că pot sesiza prin Consiliul de Etică al spitalului, orice faptă 
care încalcă etica sau deontologia medicală. 
Termen: 1 luna 
Responsabil: Managerul, Director medical, Medicul șef de secție,Asistent coordonator 
spital, Asistentul medical de salon, Asistentul medical șef secție, Birou managementul 
calitatății serviciilor medicale. 
 
Pneumologie II  
În urma analizării raportului privind satisfacția aparținătorului s-a constatat urmatoarele: 
-la întrebarea dacă la internare au primit informații din partea medicului curant cu privire 
la drepturile și obligațiile ca și pacient al spitalului, au răspuns cu DA în proporție de 
100%; 
- mulțumiți de calitatea comunicării cu personalul medical au fost în proporție de 100%; 
- în ceea ce privește amabilitatea și disponibilitatea personalului medical au răspuns 
mulțumiți în proporție de 100%; 
- în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale primite au răspuns mulțumiți în 
proporție de 100%; 
- în ceea ce privește modul în care au fost consultați de medic au răspuns mulțumiți în 
proporție de 100%; 
- în ceea ce privește calitatea îngrijirii acordate de către asistenta medicală și satisfacția 
privind planul de îngrijire au răspuns mulțumiți în proporție de 100%; 
- în ceea ce privește calitatea îngrijirii acordate de către infirmiere au răspuns mulțumiți în 
proporție de 100%; 
- la întrebarea dacă au solicitat o a doua opinie medicală pe perioada internării, vis a vis de 
diagnosticul pentru care au fost internați au răspuns în proporție de 100% cu NU;  
- la întrebarea dacă au fost deschise fiolele în fața lor, au răspuns în proporție de 100% 
DA; 
- calitatea  meselor servite și a serviciului de distribuire, au avut o parere bună in proporție 
de 100%; 
- calitatea condițiilor de cazare-salon, aspectul lenjeriei și a efectelor de spital au avut o 
parere bună in proporție de 100%; 
- funcționalitatea grupurilor sanitare (băi + WC) au avut o părere bună în proporție de 
100%; 
-curățenia în ansamblu in proporție de 100% au avut o părere bună; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, medici, au răspuns în proporție de 100% cu NU; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, asistenți medicali, au răspuns în proporție de 100% cu NU; 



 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, infirmiere, au răspuns în proporție de 100% cu NU; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, personal auxiliar, au răspuns în proporție de 100% cu NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, MEDICI, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea acestora, au răspuns 
în proporție de 100% cu NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, ASISTENTE MEDICALE, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea 
acestora, au răspuns în proporție de 100% cu NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, INFIRMIERE/ÎNGRIJITOARE DE CURĂȚENIE, pentru a beneficia de mai 
multă atenție din partea acestora, au răspuns în proporție de 100% cu NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, PERSONAL AUXILIAR, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea 
acestora, au răspuns în proporție de 100% cu NU; 
- la întrebarea dacă cunosc faptul că pot sesiza prin Consiliul de Etică al spitalului, orice 
faptă care încalcă etica sau deontologia medicală au răspuns în proporție de 100% cu DA;  
Sugestii și observații nu au fost din partea pacienților. 
Măsuri de îmbunătățire: 
-Mentinerea  satisfactiei pacientilor / apartinatorilor in proportie de 100% 
Termen: permanent 
Responsabil: Managerul, Director medical, Medicul șef de secție,Asistent coordonator 
spital, Asistentul medical de salon, Asistentul medical șef secție, Birou managementul 
calitatății serviciilor medicale. 
 
Pneumologie III  
În urma analizării raportului privind satisfacția pacientului s-a constatat urmatoarele: 
-la întrebarea dacă la internare au primit informații din partea medicului curant cu privire 
la drepturile și obligațiile ca și pacient al spitalului, au răspuns cu DA în proporție de 
100%; 
- mulțumiți de calitatea comunicării cu personalul medical au fost în proporție de 21,43%, 
foarte mulțumiți au fost în proporție de 76,19% iar 2,38% au fost nemulțumiți; 
- în ceea ce privește amabilitatea și disponibilitatea personalului medical au răspuns 
mulțumiți în proporție de 23,81%, foarte mulțumiți au fost în proporție de 73,81% iar 
2,38% au fost nemulțumiți; 
- în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale primite au răspuns mulțumiți în 
proporție de 16,67%, foarte mulțumiți au fost în proporție de 80,95% iar 2,38% au fost 
nemulțumiți; 
- modul în care le-au fost respectate drepturile de pacient au răspuns mulțumiți în 
proporție de 19,05%, foarte mulțumiți au fost în proporție de 78,57% iar 2,38% au fost 
nemulțumiți; 



 
-de timpul de așteptare până la prima examinare de către medic au fost mulțumiți în 
proporție de 21,43%, foarte mulțumiți au fost în proporție de 76,19% iar 2,38% au fost 
nemulțumiți; 
- în ceea ce privește modul în care au fost consultați de medic au fost mulțumiți în 
proporție de 21,43%, foarte mulțumiți au fost în proporție de 76,19% iar 2,38% au fost 
nemulțumiți; 
- de tratamentul primit în perioada de spitalizare au fost mulțumiți în proporție de 21,43%, 
foarte mulțumiți au fost în proporție de 76,19% iar 2,38% au fost nemulțumiți; 
- de calitatea informațiilor primite au fost mulțumiți în proporție de 21,43%, foarte 
mulțumiți au fost în proporție de 76,19% iar 2,38% au fost nemulțumiți; 
- în ceea ce privește calitatea îngrijirii acordate de către asistenta medicală și satisfacția 
privind planul de îngrijire au răspuns mulțumiți în proporție de 19,05%, foarte mulțumiți 
au fost în proporție de 78,57% iar 2,38% au fost nemulțumiți; 
- în ceea ce privește calitatea îngrijirii acordate de către infirmiere au răspuns mulțumiți în 
proporție de 19,05% și 80,95% foarte mulțumiți; 
- în ceea ce privește informarea de către personalul medico-sanitar cum va decurge 
examinarea, au răspuns cu DA în proporție de 92,86% și 4,76% au răspuns cu NU. 
- în ceea ce privește informarea de către personalul medico-sanitar cum se recoltează 
probele de sânge, au răspuns cu DA în proporție de 90,48% și 7,14% au răspuns cu NU. 
- la întrebarea dacă au solicitat o a doua opinie medicală pe perioada internării, vis a vis de 
diagnosticul pentru care au fost internați au răspuns în proporție de 7,14 %  DA și 90,48% 
NU;  
- la întrebarea dacă au primit o a doua opinie medicală pe perioada internării au răspuns 
DA în proporție de 9,52% și 85,71% NU; 
- la întrebarea dacă au fost deschise fiolele în fața lor, au răspuns în proporție de 90,48% 
DA și 7,14% NU; 
- calitatea  meselor servite și a serviciului de distribuire, au avut o parere bună in proporție 
de 30,95% și foarte bună 69,05%; 
- calitatea condițiilor de cazare-salon, aspectul lenjeriei și a efectelor de spital au avut o 
parere bună in proporție de 28,57% și 71,43% foarte bună; 
- funcționalitatea grupurilor sanitare (băi + WC) au avut o părere bună în proporție de 
26,19% și foarte bună 73,81%; 
-curățenia în ansamblu in proporție de 26,19% au avut o părere bună și 73,81% foarte 
bună; 
- întrebați dacă s-ar întoarce în acest spital în cazul în care au nevoie au răspuns 97,62% 
DA și 2,38% NU; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, medici, au răspuns în proporție de 100% cu NU; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, asistenți medicali, au răspuns în proporție de 100% cu NU; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, infirmiere, au răspuns în proporție de 100% cu NU; 



 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, personal auxiliar, au răspuns în proporție de 100% cu NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, MEDICI, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea acestora, au răspuns 
în proporție de 100% cu NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, ASISTENTE MEDICALE, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea 
acestora, au răspuns în proporție de 100% cu NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, INFIRMIERE/ÎNGRIJITOARE DE CURĂȚENIE, pentru a beneficia de mai 
multă atenție din partea acestora, au răspuns în proporție de 100% cu NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, PERSONAL AUXILIAR, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea 
acestora, au răspuns în proporție de 100% cu NU; 
- la întrebarea dacă cunosc faptul că pot sesiza prin Consiliul de Etică al spitalului, orice 
faptă care încalcă etica sau deontologia medicală au răspuns în proporție de 90,48% DA ȘI 
7,14% NU;  
Sugestii și observații nu au fost din partea pacienților. 
Măsuri de îmbunătățire: 
-Obținerea  satisfactiei pacientilor / apartinatorilor in proportie de 100%; 
- Instruirea personalului medical prin cursuri de comunicare ; 
- Instruirea personalului medical în ceea ce privește amabilitatea și disponibilitatea lor față 
de pacienți cât și calitatea serviciilor acordate prin respectarea protocoalelor ; 
- Instruirea medicilor în ceea ce privește informarea pacientului cu privire la drepturile și 
obligațiile ca și pacient al spitalului; 
- Reducerea timpului de așteptare a pacienților la  prima examinare de către medic prin 
promtitudinea medicilor și atenția mărită vis a vis de pacienți în ceea ce privește consultul; 
- Respectarea protocoalelor de administrare a tratamentului în perioada de spitalizare a 
pacienților; 
Instruirea asistenților medical în ceea ce privește administrarea tratamentului injectabil, 
deschiderea fiolelor în fața pacienților, respectarea procedurii de administrare a 
tratamentului injectabil; 
- Instruirea personalului medical în ceea ce privește informarea pacienților și 
aparținătorilor despre faptul că pot sesiza prin Consiliul de Etică al spitalului, orice faptă 
care încalcă etica sau deontologia medicală. 
Termen: permanent 
Responsabil: Managerul, Director medical, Medicul șef de secție,Asistent coordonator 
spital, Asistentul medical de salon, Asistentul medical șef secție, Birou managementul 
calitatății serviciilor medicale. 
 
 
 
 
 



 
Pneumologie Copii 
În urma analizării raportului privind satisfacția aparținătorilor s-a constatat urmatoarele: 
-la întrebarea dacă la internare au primit informații din partea medicului curant cu privire 
la drepturile și obligațiile ca și pacient al spitalului, au răspuns cu DA în proporție de 
88,24% și cu NU în proporție de 11,76%; 
- foarte mulțumiți de calitatea comunicării cu personalul medical au fost în proporție de 
70,59%, iar mulțumiți în proporție de 29,41%; 
- în ceea ce privește amabilitatea și disponibilitatea personalului medical au răspuns foarte 
mulțumiți în proporție de 70,59%, iar 29,41% mulțumiți; 
- în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale primite au răspuns foarte mulțumiți în 
proporție de 76,47%, iar mulțumiți 23,53%; 
- în ceea ce privește modul în care au fost consultați de medic au răspuns foarte mulțumiți 
în proporție 70,59%, iar mulțumiți 29,41%; 
- în ceea ce privește calitatea îngrijirii acordate de către asistenta medicală și satisfacția 
privind planul de îngrijire au răspuns foarte mulțumiți în proporție de 70,59% iar 29,41% 
au raspuns cu mulțumiți; 
- în ceea ce privește calitatea îngrijirii acordate de către infirmiere au răspuns foarte 
mulțumiți în proporție de 70,59% și 29,41% mulțumiți; 
- la întrebarea dacă li s-a acordat atenția cuvenită unui pacient de către medic, au răspuns 
cu DA 100%; 
- la întrebarea dacă li s-a acordat atenția cuvenită unui pacient de către asistenta medicală, 
au răspuns cu DA 100%; 
- la întrebarea dacă au solicitat o a doua opinie medicală pe perioada internării, vis a vis de 
diagnosticul pentru care au fost internați au răspuns în proporție de 100% cu NU;  
- la întrebarea dacă au fost deschise fiolele în fața lor, au răspuns în proporție de 100% 
DA; 
- calitatea  meselor servite și a serviciului de distribuire, au avut o parere foarte bună in 
proporție de 64,71% iar 35,29% au avut o părere bună; 
- calitatea condițiilor de cazare-salon, aspectul lenjeriei și a efectelor de spital au avut o 
parere foarte bună in proporție de 64,71%, 35,29% au avut o părere bună; 
- funcționalitatea grupurilor sanitare (băi + WC) au avut o părere foarte bună în proporție 
de 64,71% iar 35,29% au avut o părere bună; 
-curățenia în ansamblu in proporție de 64,71% au avut o părere foarte bună iar 35,29% au 
avut o părere bună; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, medici, au răspuns în proporție de 100% au răspuns NU; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, asistenți medicali, au răspuns în proporție de 100% au răspuns NU; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, infirmiere, au răspuns în proporție de 100% au răspuns NU; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, personal auxiliar, au răspuns în proporție de 100% au răspuns NU; 



 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, MEDICI, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea acestora, au răspuns 
în proporție de 100% NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, ASISTENTE MEDICALE, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea 
acestora, au răspuns în proporție de 100% NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, INFIRMIERE/ÎNGRIJITOARE DE CURĂȚENIE, pentru a beneficia de mai 
multă atenție din partea acestora, au răspuns în proporție de 100% NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, PERSONAL AUXILIAR, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea 
acestora, au răspuns în proporție de 100% NU; 
- la întrebarea dacă cunosc faptul că pot sesiza prin Consiliul de Etică al spitalului, orice 
faptă care încalcă etica sau deontologia medicală au răspuns în proporție de 100%  DA;  
Sugestii și observații nu au fost din partea pacienților. 
Măsuri de îmbunătățire: 
-Instruirea medicilor în ceea ce privește informarea pacientului cu privire la drepturile și 
obligațiile ca și pacient al spitalului. 
Termen: 1 luna 
Responsabil: Managerul, Director medical, Medicul șef de secție,Asistent coordonator 
spital, Asistentul medical de salon, Asistentul medical șef secție, Birou managementul 
calitatății serviciilor medicale. 
 
Chirurgie toracică+ATI 
În urma analizării raportului privind satisfacția pacientului s-a constatat urmatoarele: 
-la întrebarea dacă la internare au primit informații din partea medicului curant cu privire 
la drepturile și obligațiile ca și pacient al spitalului, au răspuns cu DA în proporție de 
100%; 
- foarte mulțumiți de calitatea comunicării cu personalul medical au fost în proporție de 
80% iar 20% mulțumiți; 
- în ceea ce privește amabilitatea și disponibilitatea personalului medical au răspuns foarte 
mulțumiți în proporție de 80% și 20% mulțumiți; 
- în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale primite au răspuns foarte mulțumiți în 
proporție de 80% iar 20% mulțumiți; 
- în ceea ce privește modul în care au fost consultați de medic au răspuns foarte mulțumiți 
în proporție de 100%; 
- în ceea ce privește calitatea îngrijirii acordate de către asistenta medicală și satisfacția 
privind planul de îngrijire au răspuns foarte mulțumiți în proporție de 80% și 20% 
mulțumiți; 
- în ceea ce privește calitatea îngrijirii acordate de către infirmiere au răspuns foarte 
mulțumiți în proporție de 80% și 20% mulțumiți; 
- la întrebarea dacă li s-a acordat atenția cuvenită de către medic, au răspuns cu DA 100%; 
- la întrebarea dacă li s-a acordat atenția cuvenită de către asistenta medicală, au răspuns 
cu DA 100%; 
- la întrebarea dacă au solicitat o a doua opinie medicală pe perioada internării, vis a vis de 
diagnosticul pentru care au fost internați au răspuns în proporție de 100% cu NU;  



 
- la întrebarea dacă au fost deschise fiolele în fața lor, au răspuns în proporție de 100% 
DA; 
- calitatea  meselor servite și a serviciului de distribuire, au avut o parere foarte bună in 
proporție de 100%; 
- calitatea condițiilor de cazare-salon, aspectul lenjeriei și a efectelor de spital au avut o 
parere foarte bună in proporție de 100%; 
- funcționalitatea grupurilor sanitare (băi + WC) au avut o părere foarte bună în proporție 
de 100%; 
-curățenia în ansamblu in proporție de 100% au avut o părere foarte bună; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, medici, au răspuns în proporție de 100% NU; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, asistenți medicali, au răspuns în proporție de 100% NU; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, infirmiere, au răspuns în proporție de 100%NU; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, personal auxiliar, au răspuns în proporție de 100%NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, MEDICI, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea acestora, au răspuns 
în proporție de 100% NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, ASISTENTE MEDICALE, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea 
acestora, au răspuns în proporție de 100% NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, INFIRMIERE/ÎNGRIJITOARE DE CURĂȚENIE, pentru a beneficia de mai 
multă atenție din partea acestora, au răspuns în proporție de 100% NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, PERSONAL AUXILIAR, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea 
acestora, au răspuns în proporție de 100% NU; 
- la întrebarea dacă cunosc faptul că pot sesiza prin Consiliul de Etică al spitalului, orice 
faptă care încalcă etica sau deontologia medicală au răspuns în proporție de 80% cu DA și 
20% au răspuns NU;  
Sugestii și observații nu au fost din partea pacienților. 
Măsuri de îmbunătățire: 
-Instruirea personalului medical în ceea ce privește informarea pacienților și 
aparținătorilor despre faptul că pot sesiza prin Consiliul de Etică al spitalului, orice faptă 
care încalcă etica sau deontologia medicală. 
Obținerea calificativului de 100%. 
Termen: permanent 



 
Responsabil: Managerul, Director medical, Medicul șef de secție,Asistent coordonator 
spital, Asistentul medical de salon, Asistentul medical șef secție, Birou managementul 
calitatății serviciilor medicale. 
 
Recuperare respiratorie medicală 
În urma analizării raportului privind satisfacția pacientului s-a constatat urmatoarele: 
-la întrebarea dacă la internare au primit informații din partea medicului curant cu privire 
la drepturile și obligațiile ca și pacient al spitalului, au răspuns cu DA în proporție de 
94,12% iar 5,88% nu au răspuns; 
- foarte mulțumiți de calitatea comunicării cu personalul medical au fost în proporție de 
76,47% iar 23,53% au răspuns mulțumiți; 
- în ceea ce privește amabilitatea și disponibilitatea personalului medical au răspuns foarte 
mulțumiți în proporție de 82,35% și 17,65 mulțumiți; 
- în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale primite au răspuns foarte mulțumiți în 
proporție de 76,47% și 23,53% mulțumiți; 
- în ceea ce privește modul în care au fost consultați de medic au răspuns foarte mulțumiți 
în proporție de 94,12% și 5,88% mulțumiți; 
- în ceea ce privește calitatea îngrijirii acordate de către asistenta medicală și satisfacția 
privind planul de îngrijire au răspuns foarte mulțumiți în proporție de 82,35% și 17,65% 
mulțumiți; 
- în ceea ce privește calitatea îngrijirii acordate de către infirmiere au răspuns foarte 
mulțumiți în proporție de 76,47% și 23,53% mulțumiți; 
- la întrebarea dacă au solicitat o a doua opinie medicală pe perioada internării, vis a vis de 
diagnosticul pentru care au fost internați au răspuns în proporție de 82,35% cu NU și 
11,76% DA;  
- la întrebarea dacă au fost deschise fiolele în fața lor, au răspuns în proporție de 64,71% 
DA și 29,41% cu NU iar 5,88% nu au răspuns; 
- calitatea  meselor servite și a serviciului de distribuire, au avut o parere foarte bună in 
proporție de 64,71% iar 35,29% au avut o părere bună; 
- calitatea condițiilor de cazare-salon, aspectul lenjeriei și a efectelor de spital au avut o 
parere foarte bună in proporție de 58,82%, 41,18% au avut o părere bună; 
- funcționalitatea grupurilor sanitare (băi + WC) au avut o părere foarte bună în proporție 
de 64,71% iar 35,29% au avut o părere bună; 
-curățenia în ansamblu in proporție de 64,71% au avut o părere foarte bună și 35,29% au 
avut o părere bună; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, medici, au răspuns în proporție de 100% cu NU; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, asistenți medicali, au răspuns în proporție de 100% cu NU; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, infirmiere, au răspuns în proporție de 100% cu NU; 



 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, personal auxiliar, au răspuns în proporție de 100% cu NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, MEDICI, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea acestora, au răspuns 
în proporție de 100% cu NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, ASISTENTE MEDICALE, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea 
acestora, au răspuns în proporție de 100% cu NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, INFIRMIERE/ÎNGRIJITOARE DE CURĂȚENIE, pentru a beneficia de mai 
multă atenție din partea acestora, au răspuns în proporție de 100% cu NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, PERSONAL AUXILIAR, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea 
acestora, au răspuns în proporție de 100% cu NU; 
- la întrebarea dacă cunosc faptul că pot sesiza prin Consiliul de Etică al spitalului, orice 
faptă care încalcă etica sau deontologia medicală au răspuns în proporție de 84,21% cu 
DA și 15,79% cu NU;  
Sugestii și observații nu au fost din partea pacienților. 
 
Măsuri de îmbunătățire: 
-Instruirea personalului medical în ceea ce privește administrarea tratamentului injectabil, 
deschiderea fiolelor și a seringilor, pregătirea tratamentului injectabil în fața pacienților. 
-Obținerea calificativului din parere bună în foarte bună. 
-Instruirea personalului medical în ceea ce privește informarea pacienților și 
aparținătorilor despre faptul că pot sesiza prin Consiliul de Etică al spitalului, orice faptă 
care încalcă etica sau deontologia medicală. 
Termen: 1 luna 
Responsabil: Managerul, Director medical, Medicul șef de secție,Asistent coordonator 
spital, Asistentul medical de salon, Birou managementul calitatății serviciilor medicale. 
 
Îngrijiri paliative 
În urma analizării raportului privind satisfacția aparținătorului s-a constatat urmatoarele: 
-la întrebarea dacă la internare au primit informații din partea medicului curant cu privire 
la drepturile și obligațiile ca și pacient al spitalului, au răspuns cu DA în proporție de 
100%; 
- foarte mulțumiți de calitatea comunicării cu personalul medical au fost în proporție de 
66,67% iar 33,33% mulțumiți; 
- în ceea ce privește amabilitatea și disponibilitatea personalului medical au răspuns foarte 
mulțumiți în proporție de 77,78% iar 22,22% mulțumiți; 
- în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale primite au răspuns foarte mulțumiți în 
proporție de 66,67% iar 33,33% mulțumiți; 
- în ceea ce privește modul în care au fost consultați de medic au răspuns foarte mulțumiți 
în proporție de 77,78% iar 22,22% mulțumiți; 



 
- în ceea ce privește calitatea îngrijirii acordate de către asistenta medicală și satisfacția 
privind planul de îngrijire au răspuns foarte mulțumiți în proporție de 66,67% iar 33,33% 
mulțumiți; 
- în ceea ce privește calitatea îngrijirii acordate de către infirmiere au răspuns foarte 
mulțumiți în proporție de 55,56% iar 44,44% mulțumiți; 
- la întrebarea dacă li s-a acordat atenția cuvenită de către medic, au răspuns cu DA 100%; 
- la întrebarea dacă li s-a acordat atenția cuvenită de către asistenta medicală, au răspuns 
cu DA 100%; 
- la întrebarea dacă au solicitat o a doua opinie medicală pe perioada internării, vis a vis de 
diagnosticul pentru care au fost internați au răspuns în proporție de 100% cu NU;  
- la întrebarea dacă au fost deschise fiolele în fața lor, au răspuns în proporție de 88,89% 
DA iar 11,11% NU; 
- calitatea  meselor servite și a serviciului de distribuire, au avut o parere foarte bună in 
proporție de 77,78% iar 22,22% au avut o părere bună; 
- calitatea condițiilor de cazare-salon, aspectul lenjeriei și a efectelor de spital au avut o 
parere foarte bună in proporție de 66,67% iar 33,33% au avut o părere bună; 
- funcționalitatea grupurilor sanitare (băi + WC) au avut o părere foarte bună în proporție 
de 77,78% iar 22,22% au avut o părere bună; 
-curățenia în ansamblu in proporție de 66,67% au avut o părere foarte bună iar 33,33% au 
avut o părere bună; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, medici, au răspuns în proporție de 100% NU; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, asistenți medicali, au răspuns în proporție de 100% NU; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, infirmiere, au răspuns în proporție de 100%NU; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, personal auxiliar, au răspuns în proporție de 100%NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, MEDICI, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea acestora, au răspuns 
în proporție de 100% NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, ASISTENTE MEDICALE, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea 
acestora, au răspuns în proporție de 100% NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, INFIRMIERE/ÎNGRIJITOARE DE CURĂȚENIE, pentru a beneficia de mai 
multă atenție din partea acestora, au răspuns în proporție de 100% NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, PERSONAL AUXILIAR, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea 
acestora, au răspuns în proporție de 100% NU; 



 
- la întrebarea dacă cunosc faptul că pot sesiza prin Consiliul de Etică al spitalului, orice 
faptă care încalcă etica sau deontologia medicală au răspuns în proporție de 77,78% cu 
DA și 22,22% cu NU;  
Sugestii și observații nu au fost din partea pacienților. 
Măsuri de îmbunătățire: 
-Obținerea calificativului de 100%. 
-Instruirea personalului medical în ceea ce privește administrarea tratamentului injectabil, 
deschiderea fiolelor și a seringilor, pregătirea tratamentului injectabil în fața pacienților. 
- Instruirea personalului medical în ceea ce privește informarea pacienților și 
aparținătorilor despre faptul că pot sesiza prin Consiliul de Etică al spitalului, orice faptă 
care încalcă etica sau deontologia medicală. 
 
Termen: permanent 
Responsabil: Managerul, Director medical, Medicul șef de secție,Asistent coordonator 
spital, Asistentul medical de salon, Asistentul medical șef secție, Birou managementul 
calitatății serviciilor medicale. 
 
Îngrijiri paliative 
În urma analizării raportului privind satisfacția pacientului s-a constatat urmatoarele: 
-la întrebarea dacă la internare au primit informații din partea medicului curant cu privire 
la drepturile și obligațiile ca și pacient al spitalului, au răspuns cu DA în proporție de 
100%; 
- foarte mulțumiți de calitatea comunicării cu personalul medical au fost în proporție de 
100%; 
- în ceea ce privește amabilitatea și disponibilitatea personalului medical au răspuns foarte 
mulțumiți în proporție de 100%; 
- în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale primite au răspuns foarte mulțumiți în 
proporție de 100%; 
- în ceea ce privește modul în care au fost consultați de medic au răspuns foarte mulțumiți 
în proporție de 100%; 
- în ceea ce privește calitatea îngrijirii acordate de către asistenta medicală și satisfacția 
privind planul de îngrijire au răspuns foarte mulțumiți în proporție de 100%; 
- în ceea ce privește calitatea îngrijirii acordate de către infirmiere au răspuns foarte 
mulțumiți în proporție de 100%; 
- la întrebarea dacă li s-a acordat atenția cuvenită de către medic, au răspuns cu DA 100%; 
- la întrebarea dacă li s-a acordat atenția cuvenită de către asistenta medicală, au răspuns 
cu DA 100%; 
- la întrebarea dacă au solicitat o a doua opinie medicală pe perioada internării, vis a vis de 
diagnosticul pentru care au fost internați au răspuns în proporție de 100% cu NU;  
- la întrebarea dacă au fost deschise fiolele în fața lor, au răspuns în proporție de 50% DA 
și 50% NU; 
- calitatea  meselor servite și a serviciului de distribuire, au avut o parere foarte bună in 
proporție de 100%; 
- calitatea condițiilor de cazare-salon, aspectul lenjeriei și a efectelor de spital au avut o 
parere foarte bună in proporție de 100%; 
- funcționalitatea grupurilor sanitare (băi + WC) au avut o părere foarte bună în proporție 
de 100%; 
-curățenia în ansamblu in proporție de 100% au avut o părere foarte bună; 



 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, medici, au răspuns în proporție de 100% NU; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, asistenți medicali, au răspuns în proporție de 100% NU; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, infirmiere, au răspuns în proporție de 100%NU; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, personal auxiliar, au răspuns în proporție de 100%NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, MEDICI, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea acestora, au răspuns 
în proporție de 100% NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, ASISTENTE MEDICALE, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea 
acestora, au răspuns în proporție de 100% NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, INFIRMIERE/ÎNGRIJITOARE DE CURĂȚENIE, pentru a beneficia de mai 
multă atenție din partea acestora, au răspuns în proporție de 100% NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, PERSONAL AUXILIAR, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea 
acestora, au răspuns în proporție de 100% NU; 
- la întrebarea dacă cunosc faptul că pot sesiza prin Consiliul de Etică al spitalului, orice 
faptă care încalcă etica sau deontologia medicală au răspuns în proporție de 100% cu DA;  
Sugestii și observații nu au fost din partea pacienților. 
Măsuri de îmbunătățire: 
Menținerea calificativului de 100%. 
-Instruirea personalului medical în ceea ce privește administrarea tratamentului injectabil, 
deschiderea fiolelor și a seringilor, pregătirea tratamentului injectabil în fața pacienților. 
 
Termen: permanent 
Responsabil: Managerul, Director medical, Medicul șef de secție,Asistent coordonator 
spital, Asistentul medical de salon, Asistentul medical șef secție, Birou managementul 
calitatății serviciilor medicale. 
 
Spitalizare de Zi 
În urma analizării raportului privind satisfacția pacientului s-a constatat urmatoarele: 
-la întrebarea dacă la internare au primit informații din partea medicului curant cu privire 
la drepturile și obligațiile ca și pacient al spitalului, au răspuns cu DA în proporție de 
100%; 
- foarte mulțumiți de calitatea comunicării cu personalul medical au fost în proporție de 
76,47% iar 23,53% mulțumiți; 



 
- în ceea ce privește amabilitatea și disponibilitatea personalului medical au răspuns foarte 
mulțumiți în proporție de 72,55% iar 27,45% mulțumiți; 
- în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale primite au răspuns foarte mulțumiți în 
proporție de 70,59% iar mulțumiți 29,41%; 
- în ceea ce privește modul în care au fost consultați de medic au răspuns foarte mulțumiți 
în proporție de 64,71% iar mulțumiți 31,37%; 
- în ceea ce privește calitatea îngrijirii acordate de către asistenta medicală și satisfacția 
privind planul de îngrijire au răspuns foarte mulțumiți în proporție de 74,51% iar 25,49% 
au raspuns cu mulțumiți; 
- în ceea ce privește calitatea îngrijirii acordate de către infirmiere au răspuns foarte 
mulțumiți în proporție de 74,51%, iar 25,49% mulțumiți; 
- la întrebarea dacă li s-a acordat atenția cuvenită unui pacient, de către medic, au răspuns 
cu DA 100%; 
- la întrebarea dacă li s-a acordat atenția cuvenită unui pacient, de către asistenta medicală, 
au răspuns cu DA 100%; 
- la întrebarea dacă au solicitat o a doua opinie medicală pe perioada internării, vis a vis de 
diagnosticul pentru care au fost internați au răspuns în proporție de 3,92% cu DA, 92,16% 
cu NU și 3,92% nu au răspuns;  
- la întrebarea dacă au fost deschise fiolele în fața lor, au răspuns în proporție de 84,31% 
DA, 11,76% au răspuns NU iar 3,92% nu au răspuns la această întrebare; 
- calitatea condițiilor de cazare-salon, aspectul lenjeriei și a efectelor de spital au avut o 
parere foarte bună in proporție de 60,78%, 37,25% au avut o părere bună, iar 1,96% au 
avut o părere proastă; 
- funcționalitatea grupurilor sanitare (băi + WC) au avut o părere foarte bună în proporție 
de 60,78%, iar 39,22% au avut o părere bună; 
-curățenia în ansamblu in proporție de 62,75% au avut o părere foarte bună, iar 37,25% au 
avut o părere bună; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, medici, au răspuns în proporție de 100% NU; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, asistenți medicali, au răspuns în proporție de 100% NU; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, infirmiere, au răspuns în proporție de 100% NU; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, personal auxiliar, au răspuns în proporție de 100% NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, MEDICI, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea acestora, au răspuns 
în proporție de 98,04% NU și 1,96% nu au răspuns; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, ASISTENTE MEDICALE, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea 
acestora, au răspuns în proporție de 98,04% NU și 1,96% nu au răspuns; 



 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, INFIRMIERE/ÎNGRIJITOARE DE CURĂȚENIE, pentru a beneficia de mai 
multă atenție din partea acestora, au răspuns în proporție de 98,04% NU și 1,96% nu au 
răspuns; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, PERSONAL AUXILIAR, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea 
acestora, au răspuns în proporție de 98,04% NU și 1,96% nu au răspuns; 
- la întrebarea dacă cunosc faptul că pot sesiza prin Consiliul de Etică al spitalului, orice 
faptă care încalcă etica sau deontologia medicală au răspuns în proporție de 96,08% DA, 
3,92%  NU;  
Sugestii și observații nu au fost din partea pacienților. 
Măsuri de îmbunătățire: 
-Instruirea personalului medical în ceea ce privește comunicarea cu pacienții vis a vis de 
administrarea tratamentului injectabil, deschiderea fiolelor și a seringilor, pregătirea 
tratamentului injectabil în fața pacienților care se pregătește în aceeași incăpere. 
-Instruirea personalului medical în ceea ce privește informarea pacienților și 
aparținătorilor faptul că pot sesiza prin Consiliul de Etică al spitalului, orice faptă care 
încalcă etica sau deontologia medicală. 
 Termen: 1 luna 
Responsabil: Managerul, Director medical, Medicul șef de secție,Asistent coordonator 
spital, Asistentul medical de salon, Asistentul medical șef secție, Birou managementul 
calitatății serviciilor medicale. 
 
 
Ambulatoriul integrat 
  În urma analizării raportului privind satisfacția pacientului s-a constatat urmatoarele: 
  - comunicarea personal – pacient a fost satisfăcătoare în proporție de 100%;          
  - timpul de așteptare a fost satisfăcător în proporție de 98,39% iar 1,61% nesatisfăcător; 
  - curățenia a fost satisfăcătoare în proporție de 100%; 
  - promtitudine satisfăcătoare în proporție de 100%; 
  - la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, medici, au răspuns în proporție de 100% NU; 
  -la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, asistenți medicali, au răspuns în proporție de 100% NU; 
 
Laborator explorări funcționale 
În urma analizării raportului privind satisfacția pacientului s-a constatat urmatoarele: 
-comunicarea  personal-pacient a fost satisfăcătoare în proporție de 100%;  
-pacienții au fost mulțumiți in proporție de 100% de serviciile noastre; 
-timpul de așteptare a fost satisfăcător în proporție de 82,76% iar pentru 17,24% pacienți a 
fost nesatisfăcător; 
-în ceea ce privește curățenia au fost mulțumiți în proporție de 100%; 
-în ceea ce privește costul investigațiilor au răspuns satisfăcător în proporție de 100%; 



 
-cu privire la timpul de eliberarea a rezultatelor, procentul a fost de 96,55 satisfăcător și 
3,45% nesatisfăcător; 
-modul de obținere a informațiilor de care aveau nevoie de la biroul de programări i-au 
mulțumit în proporție de 100%; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, medici, au răspuns în proporție de 3,45% DA și 96,55% au răspuns  NU; 
- la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, asistenți medicali, au răspuns în proporție de 3,45% DA și 96,55% au răspuns  
NU; 
- la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, infirmiere, au răspuns în proporție de 3,45% DA și 96,55% au răspuns  NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, MEDICI, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea acestora, au răspuns 
în proporție de 96,55% NU și 3,45% DA; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, ASISTENTE MEDICALE, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea 
acestora, au răspuns în proporție de 96,55% NU și 3,45% DA; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, INFIRMIERE/ÎNGRIJITOARE DE CURĂȚENIE, pentru a beneficia de mai 
multă atenție din partea acestora, au răspuns în proporție de 96,55% NU și 3,45% DA; 
 
Laborator analize medicale 
În urma analizării raportului privind satisfacția pacientului s-a constatat urmatoarele: 
-comunicarea  personal-pacient a fost satisfăcătoare în proporție de 100%;  
-timpul de așteptare a fost satisfăcător în proporție de 100%; 
-în ceea ce privește curățenia au fost mulțumiți în proporție de 100%; 
-în ceea ce privește promtitudinea au fost satisfăcuți 100%; 
-în ceea ce privește costul investigațiilor au răspuns satisfăcător în proporție de 100%; 
-cu privire la timpul de eliberarea a rezultatelor, procentul a fost de 100%; 
-modul de obținere a informațiilor de care aveau nevoie de la biroul de programări i-au 
mulțumit în proporție de 100%; 
-la întrebarea dacă au sesizat orice formă de condiționare a îngrijirilor de care au avut 
nevoie, dacă li s-a cerut bani într-un fel sau altul sau atenții din partea personalului 
spitalului, asistenți medicali, au răspuns în proporție de 100% NU; 
-la întrebarea dacă au simțit nevoia să recompenseze prin diverse mijloace un cadru 
medical, ASISTENTE MEDICALE, pentru a beneficia de mai multă atenție din partea 
acestora, au răspuns în proporție de 100% NU. 
 
Sugestii și observații din partea pacienților/aparținătorilor nu au fost: 
Măsuri de îmbunătățire:  
- Cursuri de comunicare pentru personalul medical. 



 
- Reducerea timpului de așteptare prin respectarea programului din ambulatoriul integrat și 
laboratorul de explorări funcționale. 
-Instruirea personalului medical in ceea ce privește condiționarea actului medical cât și 
acceptarea unor recompense din partea pacientului. 
Termen: permanent  
Responsabil: Managerul, Director medical, Asistent coordonator spital, Birou 
managementul calitatății serviciilor medicale, Ambulatoriul integrat, Laborator radiologie 
și imagistică medicală, Laborator explorări funcționale, Laborator analize medicale. 
 
“Conducerea spitalului se preocupă în permanență de evoluția calității serviciilor 
medicale. Calitatea îngrijirilor de sănătate reprezintă acele îngrijiri care se așteaptă să 
maximizeze dimensionarea bunăstării pacienților, luând în considerare echilibrul 
câștigurilor și pierderilor așteptate, care apar în toate etapele procesului îngrijirilor de 
sănătate.” Donabedian 
 
 
Întocmit: As. Cîmpean Mădălina  
Birou Managementul Calitatii Serviciilor Medicale 
 


