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SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA
Mun. Campina, str. Voila nr. 114, jud. Prahova 

TEL: 0344/101118; FAX: 0344-102034
E-mail: spitalpsihiatrie@qmail.com; Web: www.spitalulvoila.ro 

Nr. 11520/13.12.2021

Informare privind rezultatele chestionarului de feedback al pacientului 

Octombrie 2021

Rezultatele obținute în urma aplicării chestionarului de feedback al pacientului, pentru 

luna octombrie 2021, au fost publicate pe pagina web transparență.ms.ro. administrată de 

Ministerul Sănătății.

Conform prevederilor Ordinului nr. 1501 din 19 decembrie 2016 privind aprobarea 

implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice, chestionarul de 

feedback a fost completat de către pacient după externarea din spital, acesta primind 

chestionarul prin SMS sau mail.

Conform datelor postate, pe luna octombrie 2021. la nivelul Spitalului de Psihiatrie 

Voila, au fost completate 22 chestionare, din care 7 chestionare au fost transmise pe mail, iar 

15 chestionare pe web.

1. Cât de mulțumit sunteți de serviciile medicale oferite dejpițal?
Procentaj SMS | WEB

| Foarte mulțumiți 42.9% (3) 46.7% (7)
Mulțumiți 28.6% (2) 33.3% (5)

I Nemulțumiți 14.3% (1) 6.7% (1) n
Foarte nemulțumiți _ L___________ 14.3% (1) 13.3% (2)_________

2. Cât de mulțumit sunteți de activitatea și implicarea mledicului?
Procentaj SMS i------------ WEB

Foarte mulțumiți 50.0% (3) 66.7 % (10)
I Mulțumiți 33.3% (2) 13.3% (2)

Nemulțumiți 0.0% (0) 6.7% (1)
| Foarte nemulțumiți ___ __ | 16.7% (1) 13.3% (2)

3._Câț_de mulțimi it sunteți de curățenia_din spital?
Procentaj SMS WEB

I Foarte mulțumiți_______ ____ |
Mulțumiți
Nemulțumiți_______________ '
Foarte nemulțumiți

50.0% (3)
33.3% (2)
0.0% (0)
16.7% (1)

40.0% (6)________J
46.7% (7)
6.7% (1)
6.7% (1)



4._A fosț_nevoieșă_c_u mpărațijnedicamentesaț£a  Ițe material sanitare?
Procentaj

DA
SMS

0.0 % (0)
WEB

6.7% (1)
NU 100% (6) ____________93.3% (14)____________]

5. Cât de mulțumit sunteți de activitatea și implicarea asistentelor medicale?
Procentaj SMS WEB

Foarte mulțumiți 33.3 % (2) 67.7% (10)
Mulțumiți 33.3% (2) 20.0% (3)
Nemulțumiți 16.7% (1) 6.7% (1)
Foarte nemulțumiți 16.7% (1) 6.7% (1)

7. Ați recomanda unei persoane apropiate să se trateze la acest spital?

6._Ațjj>rimit£xpHcațn clare
Procentaj

; cu privire la diagnostic și tratament?
SMS WEB

DA 83.3 % (5) 93.3% (14)I nu r 16.7 % (1) I 6.7% (1)

8. Starea dumneavoastră de șănătateesțe mai bună_după externare? __
Procentaj SMS WEB

i DA | 100.0% (6) 86.7% (13)
‘nu _ _ _ _ _ JT _ _ 0.0% (0)_________ J_ ____ _ _13.3% (2ț

r- — ■ Procentaj SMS WEB
DA 100.0% (6) 86.7% (13)

|NU 0.0% (0) 13.3% (2)

9. Vi s-au solicitat bani sau atenții de către medici sau asistente?
Procentaj SMS WEB

DA 0.0% (0) 6.7% (1)
|NU 100.0% (5) 93.3% (14)

10. (dacă s-a răspuns DA la întrebarea 9) Doriți să raportați responsabilului 
anticorupție al Ministerului Sănătății faptul că vi_s-au_solicitat bani sau atenții?_

_ __  __Procentaj __  __  __  ___ ___SMS ___ __  ___ ___ __  ___ WEB__  __  ___
DA 0.0 % (0) 20.0 % (3)

[ NU~~ ' | 100.0% (3) I — 80.0% (12)___________ ]

Prezenta nota de informare va fi comunicată membrilor Consiliului etic și managerului 

spitalului, atât electronic, cât și în cadrul ședinței lunare de Consiliu etic, ocazie cu care 

membrii vor analiza rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului, și 

deasemenea va fi postată pe site-ul spitalului.

Secretar Consiliu Etica,
Asistent social Daniela Bcm

i de



ANMCS
«MM iftaU

Pft0C£S0tACRE3<T*«

SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA
Mun. Campina, str. Voila nr. 114, jud. Prahova 

TEL: 0344/101118; FAX: 0344-102034
E-mail: spitalpsihiatrie@gmail.com; Web: www.spitalulvoila.ro 

Nr. 11521/13.12.2021

Informare privind rezultatele chestionarului de feedback al pacientului 

noiembrie 2021

Rezultatele obținute în urma aplicării chestionarului de feedback al pacientului, pentru 

luna noiembrie 2021, au fost publicate pe pagina web transparență.ms.ro, administrată de 

Ministerul Sănătății.

Conform prevederilor Ordinului nr. 1501 din 19 decembrie 2016 privind aprobarea 

implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice, chestionarul de 

feedback a fost completat de către pacient după externarea din spital, acesta primind 

chestionarul prin SMS sau mail.

Conform datelor postate, pe luna noiembrie 2021, la nivelul Spitalului de Psihiatrie 

Voila, au fost completate 12 chestionare, din care 6 chestionare au fost transmise pe mail, iar 

6 chestionare pe web.

1. Cât de mulțumit sunteți de serviciile medicale oferite de spital?
Procentaj SMS WEB

Foarte mulțumiți 83.3 % (5) 66.7% (4)
Mulțumiți 0.0% (0) 0.0% (0)
Nemulțumiți 0.0% (0) 0.0% (0)
Foarte nemulțumiți 16.7% (1) 33.3% (2)______

2. Cât de mulțumit sunteți de activitatea și implicarea medicului?
__Procentaj 

Foarte mulțumiți___ _________
Mulțumiți

SMS 
100.0% (5) 
0.0% (0)

WEB
66.7% (4)
0.0% (0)

Nemulțumiți 0.0% (0) 0.0% (0)
| Foarte nemulțumiți __ 0.0% (0) __  __  ___33.3 % (2) __ _______ j

3. Cât de mulțumit sunteți de £urățenia din spital?
Procentaj SMS WEB

Foarte mulțumiți 80.0% (4) 50.0% (3)
Mulțumiți 20.0% (1) 33.3% (2)
Nemulțumiți 0.0% (0) 0.0% (0)
Foarte nemulțumiți 0.0% (0) L 16.7 % (1)_________ □



4^_A fost_nevoie_să cumpărați medicamente sau alte materiale sanitare?
Procentaj SMS WEB

[DA 0.0% (0) 0.0% (0)
NU ____________ 100 % (4)_____ __________________ 100% (6)_____________

5. Cât de mulțumit sunteți de activitatea și implicarea asistentelor medicale?
Procentaj SMS WEB

j Foarte mulțumiți 100.0 % (5) 50.0% (3)
Mulțumiți 0.0% (0) 16.7% (1) I

Nemulțumiți 0.0% (0) 16.7% (1)
Foarte nemulțumiți 0.0% (0) 16.7% (1)

7. Ați recomanda unei persoane apropiate să se trateze la acest spital?
I Procentaj | SMS WEB I

DA 100.0% (3) “I 83.3% (5)
NU 0.0% (0) 16.7% (1) ]

6. Ați primit explicații clare cu privire la diagnostic și tratament?
WEBProcentaj SMS

[DA 100.0% (3) 83.3 % (5)
[NU 0.0 % (0) 16.7% (1)

9. Vi s-au solicitat bani sau atenții de către medici sau asistente?

8. Starea dumneavoastră de șănătateeste maj bună_după externare? _ _ 
Procentaj SMS WEB

DA 100^0% (3) 83.3% (5) J
[ NU J).0% (0)_ _ __ _ _ _ _16.7% (1]_ __  _ J

I- Procentaj SMS WEB _____ |
[da 0.0% (0) 0.0% (0)

NU 100.0% (3) 100.0% (6)

anticorupție al Ministerului Sănătății faptul_că_vi s-au solicitat bani sau atenții?
10. (dacă s-a răspuns DA la întrebarea 9) Doriți să raportați responsabilului

I----------- Procentaj SMS WEB
Lda 0.0 % (0) 0.0 % (0)
|NU 100.0% (3) 100.0% (6)

Prezenta nota de informare va fi comunicată membrilor Consiliului etic și managerului 

spitalului, atât electronic, cât și în cadrul ședinței lunare de Consiliu etic, ocazie cu care 

membrii vor analiza rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului, și 

deasemenea va fi postată pe site-ul spitalului.

Secretar Consiliu
Asistent social Daniela B6nSIUUL^\\ 
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SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA
Mun. Campina, str. Voila nr. 114, jud. Prahova 

TEL: 0344/101118; FAX: 0344-102034
E-mail: spitalpsihiatrie@qmail.com; Web: www.spitalulvoila.ro 

Nr. 11723/16.12.2021

Informare privind rezultatele chestionarului de feedback al pacientului 

decembrie 2021

Rezultatele obținute în urma aplicării chestionarului de feedback al pacientului, pentru 

luna decembrie 2021, au fost publicate pe pagina web transparență.ms.ro. administrată de 

Ministerul Sănătății.

Conform prevederilor Ordinului nr. 1501 din 19 decembrie 2016 privind aprobarea 

implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice, chestionarul de 

feedback a fost completat de către pacient după externarea din spital, acesta primind 

chestionarul prin SMS sau mail.

Conform datelor postate, pe luna decembrie 2021, la nivelul Spitalului de Psihiatrie 

Voila, au fost completate 2 chestionare, ambele fiind completate și transmise pe web.

1. Cat de mulțumit sunteți de serviciile medicale oferite 
Procentaj I SMS

Foarte mulțumiți 0.0 % (0)

de^pital?
WEB 

50.0% (1)
Mulțumiți 0.0% (0) 0.0% (0)
Nemulțumiți________________ |

| Foarte nemulțumiți
0.0% (0)
0.0% (0)

0.0% (0)
50.0% (1)

2._Cât_de mulțumit sunteți de activitatea și implicarea medicului?
Procentaj SMS WEB

Foarte mulțumiți 0.0% (0) 0.0 % (0)
I Mulțumiți 0.0% (0) 50.0% (1)

Nemulțumiți 0.0% (0) 50.0% (1)
| Foarte nemulțumiți 0.0% (0) 0.0% (0)

3. Cât de mulțumit sunteți de curățenia din spital?
Procentaj SMS WEB

Foarte mulțumiți 0.0% (0) 0.0% (0)
Mulțumiți 0.0% (0) 50.0% (1)
Nemulțumiți 0.0% (0) 50.0% (1)

I Foarte nemulțumiți__________ ____________ 0.0% (0)_______________ ___  0.0 % (0) ___  ___ |



5. Cât de mulțumit^sujnteț£de^ac^ivițateașMmplicarea^asistentelorjpedicale?

Procentaj SMS WEB
|DA 0.0% (0) 0.0% (0)
[NU________________________ 1 0.0% (0) _____100_% (2)___________ j

6. Ați primit explicații clare cu privire la diagnostic șjjratament?________
[ _ _ Procentaj _ _ _ _ _ SMS_________ _______________ WEB
DA______ ___________________________ 0_0 %J0)__________ ’______________ 50.0% (if
NU 0.0 % (0) 50.0% (1)

__Procentaj ___ I SMS WEB
Foarte mulțumiți 0.0% (0) 0.0% (0) —

I Mulțumiți 0.0 % (0) 50.0% (1)
Nemulțumiți 0.0% (0) 0.0% (0)

I Foarte nemulțumiți____ 0.0% (0) 50.0% (1) ___ ]

7. AP recomanda jjnei persoane apropiate să se trateze la acestspital?___
__  __  Procentaj__ __  __ __ _______ SMS____________  __  __ _______ WEB _

DA _ _ _ _ _ - _ _ 0.0 % (6)_ - _ _ _ J _50.£% (1)
rNU T 0.0 % (0) . 50.0% (1)

9. Vi s-au solicitat bani sau atenții de către medici sau asistente?

8^ Starea dumneavoastră de sănătate este mai bună după externare? __
I__ __ Procentaj __ __ .___ __  __ SMS __  __  ___ __  __  __  WEB

DA I 0.0% (0) __ i 50.0% (1)
NU 0.0% (0) ' 50.0% (1)

I Procentaj SMS WEB
DA 0.0 % (0) 0.0% (0)

|NU 0.0% (0) 100% (2)

10. (dacă s-a răspuns DA la întrebarea 9) Doriți să raportați responsabilului 
anticorupție al Ministerului Sănătății faptul că vi s-au solicitat bani sau atenții?

Procentaj SMS WEB
DA 0.0% (0) | 0.0% (0)

| NU | __ 0.0% (0)____________ _____________100 % (2)___________ J

Prezenta nota de informare va fi comunicată membrilor Consiliului etic și managerului 

spitalului, atât electronic, cât și în cadrul ședinței lunare de Consiliu etic, ocazie cu care 

membrii vor analiza rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului, și 

deasemenea va fi postată pe site-ul spitalului.
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