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CCHHEESSTTIIOONNAARR  DDEE  EEVVAALLUUAARREE    

AA  GGRRAADDUULLUUII  DDEE  SSAATTIISSFFAACCŢŢIIEE  AA  PPAACCIIEENNŢŢIILLOORR  
((ppaacciieennțții  ccaarree  ssee  aaddrreesseeaazzăă  ccuu  BBiilleett  ddee  ttrriimmiitteerree  ddee  llaa  MMeeddiiccuull  ddee  ffaammiilliiee,,  ssaauu  ccaarree  ssoolliicciittăă  

eeffeeccttuuaarreeaa  aannaalliizzeelloorr  mmeeddiiccaallee  llaa  cceerreerree))  
  

LLaabboorraattoorr  AAnnaalliizzee  MMeeddiiccaallee  
  

Prezentul chestionar este anonim şi are rolul de a oferi o imagine de ansamblu asupra calităţii 
serviciilor oferite de către centrul nostru de sănătate. Răspunsul Dumneavoastră la fiecare dintre întrebările 
de mai jos reprezintă o informaţie de preţ, necesară evaluării activităţii noastre. Vă rugăm să răspundeţi la 
toate întrebările. Fiţi deschis(ă) şi sincer(ă)! Răspundeţi la întrebări încercuind o singură variantă, care 
descrie cel mai bine situaţia dvs.  

Chestionarul completat se depune în căsuţele poştale special semnalizate şi destinate acestui scop, 
situate în zona de intrare – registratură a locaţiei.  

Vă asigurăm de confidenţialitatea datelor înscrise de către Dumneavoastră! 
Nu trebuie să semnaţi, acest chestionar este anonim! 

 
Q1. Analizele au fost facute în regim de asigurare prin Casa de Asigurări de Sănătate? 1. da     2.  nu 

 
INTREBARE Foarte 

mulţumit/ă 
Mulţumit/ă Puţin 

mulţumit/ă 

Q2. Cat de mulţumit(ă) ati fost de modul cum s-a 
efectuat recoltarea (pentru situaţiile în care 
recoltarea a avut loc în unitatea noastră sanitară)? 

3 2 1 

Q3. Sunteţi mulţumit(ă) de condiţiile în care se 
efectueaza recoltarea (pentru situaţiile în care 
recoltarea a avut loc în unitatea noastră sanitară)? 

3 2 1 

Q4. Sunteţi mulţumit(ă) de rapiditatea cu care vi s-au 
comunicat rezultatele analizelor? 

3 2 1 

Q5. Sunteţi mulţumit(ă) de informaţiile primite din 
partea personalului de la laborator? 

3 2 1 

Q6. Sunteţi mulţumit(ă) de modul de programare 
pentru recoltare? 

3 2 1 

Q7. Sunteti mulţumit(ă) de informaţiile furnizate de 
către personalul medical cu care aţi interacţionat? 

3 2 1 

Q8. Sunteti mulţumit(ă) de amabilitatea şi 
disponibilitatea personalului medical cu care aţi 
interacţionat? 

3 2 1 
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INTREBARE Da Nu știu/Nu sunt 
sigur(ă) 

Nu 

Q9. Veţi mai apela şi în viitor la serviciile noastre? 3 2 1 
Q10. Veţi recomanda şi altor persoane să apeleze la 
serviciile noastre? 

3 2 1 

 
Q11. Ati fost informat / ă cu privire la drepturile pe care le aveţi în calitate de pacient al 
centrului nostru? 

1. da     2.  nu 

 
INTREBARE Personalul 

medical 
Informațiile au 
fost afșate la 

avizierul 
centrului 

Altă sursă 

Q12. Dacă da, cine v-a informat cu privire la aceste 
drepturi? 

3 2 1 

 
 
Q13. Sugestii privind îmbunătăţirea serviciilor furnizate:  
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

D1. Vârsta dvs.: ______ani;     
 
D2. Sexul dvs.:       1. bărbat                 2. femeie 
 
 
D3. Studiile dvs.:                1.  Superioare  2.  Medii 3.  Fără studii 
 
 

 
Vă mulţumim pentru colaborare! 

 
 


