
 
 

 

 
 
 
Chestionar de satisfacție a pacientului 
  
Secția de îngrijire a pacientului: Neonatologie 
 
 
Vă mulțumim, că ați ales Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc pentru a naște! Vă rugăm să 
sprijiniți munca noastră și să ne împărtășiți impresiile Dvs. despre serviciile noastre. Vă asigurăm că 
răspunsurile Dvs. vor fi prelucrate confidențial. Vă rugăm să plasați chestionarul completat anonim 
în căsuța poștală din coridorul secției destinată acestui scop marcată cu un desen de barză.  
 
Dvs. împreună cu bebelușul Dvs. ați fost îngrijiți pentru prima dată în maternitatea Spitalului 
Județean de Urgență Miercurea-Ciuc? 

• Da 

• Nu 
 
De ce ați ales să nașteți în Spitalul nostru? 

• pentru că obstetricianul meu lucrează aici 

• datorită experienței personale anterior 

• pentru îngrijirile de maternitate prietene cu mama și copilul 

• în urma documentării de la cunoștințe sau din presă / internet 

• pentru că acesta este spitalul cel mai apropiat de domiciliu 

• din alte motive: _______________________________________________________ 
 
Cum a decurs nașterea? 

• pe cale naturală 

• prin operație cezariană 
 
Vă rugăm să evaluați calitatea îngrijirii oferite de personalul secței Neonatologie (cei care au avut 
grijă de bebelușul Dvs.): 
 

 
Sunt 

complet 
de acord 

De cele mai 
multe ori a 

fost așa 

De cele mai 
multe ori nu 

a fost așa 

Nu sunt 
de acord 

deloc 

Medicul bebelușului meu a fost amabil și 
atent la nevoile noastre 

    

Medicul bebelușului meu m-a informat în 
mod adecvat 

    

Îngrijirile și tratamentele efectuate asupra 
bebelușului meu mi-au fost explicate în 
mod clar și pe înțelesul meu 

    

Medicul bebelușului meu mi-a explicat 
importanța, beneficiile și tehnica alăptării  

    



 

Asistentele bebelușului meu m-au ajutat în 
alăptare (sfaturi, tehnică) 

    

Asistentele bebelușului meu m-au învățat 
să-l îngrijesc nou-născutul meu  

    

Asistentele bebelușului meu l-au îngrijit pe 
nou-născutul meu în locul meu, la 
solicitarea mea, când am avut nevoie de 
odihnă  

    

Asistentele bebelușului meu s-au grăbit să 
mă ajute când le-am solicitat 

    

Pe secție este ordine și curățenie     

Secția este caracterizată de siguranță și 
confort 

    

La externare am primit sfaturi detaliate și 
pe înțelesul meu în legătură cu îngrijirea 
bebelușului la domiciliu 

    

 
Dacă nu ați considerat condițiile de îngrijire corespunzătoare sau confortabile, vă rugăm să 
detaliați: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Ne-ați recomanda unui membru al familiei, prieten sau cunoștință? 

• Da 

• Nu 
 
Vă rugăm să descrieți ce v-a plăcut cel mai mult pe perioada internării? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Vă rugăm să faceți o sugestie cum am putea îmbunătăți serviciile noastre? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

Vă mulțumim că ați completat chestionarul! 


