بسمه تعالی
فرم سنجش رضایت سنجی بیماران
بیمارستان شهدای پاکدشت
دفتر اعتبار بخشی و بهبود کیفیت

کدPH-PR -F-01:
مراجعه کننده عزیز ،این پرسشنامه به منظور سنجش میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان تهیه گردیده است .
خواهشمند است به سواالت مطرح شده با دقت پاسخ دهید تا شما نیز در افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده سهیم باشید .لطفا
موارد را به دقت خوانده و سپس عالمت بزنید .پیشاپیش از همکاری شما متشکریم.

بخش بستری:

تاریخ پذیرش:
جنس:

سن:

میزان تحصیالت :بیسواد
وضعیت شغلی :کارمند
وضعیت بیمه :دارد

مذکر

مونث
زیر دیپلم

کارگر

تعداد مراجعات :اولین

بین  2تا  4مراجعه

وضعیت تاهل  :مجرد

غیره

دیپلم
آزاد

فوق دیپلم

بازنشسته

خانه دار

متاهل

بیشتر از 5

کارشناسی و باالتر
بیکار

سایر

ندارد

 -5رضایت از توجه پزشکان به بیمار در هنگام معاینه
 -6در دسترس بودن پزشکان در صورت نیاز
 -7نحوه برخورد و پاسخگویی پزشکان

کامال راضی

 -4نحوه پاسخگویی پرستاران به سواالت و خواسته های شما

راضی

 -3میزان رضایت شما از مهارت کادر پرستاری

بی نظر

 -2نحوه انجام مراقبت های پرستاری و کنترل وضعیت سالمتی بیمار از سوی پرستاران

ناراضی

 -1ارائه راهنمایی ها و آموزش های کادر پرستاری در سیر درمان

کامال ناراضی

رضایت از خدمات بالینی

بسمه تعالی
فرم سنجش رضایت سنجی بیماران
بیمارستان شهدای پاکدشت
دفتر اعتبار بخشی و بهبود کیفیت

کامال راضی

راضی

بی نظر

ناراضی

کامال ناراضی

 -8حفظ حریم شما هنگام معاینه پزشکی
 -9توضیحات ارائه شده توسط پزشک در مورد تشخیص بیماری و روش های درمانی
کامال راضی

راضی

بی نظر

ناراضی

کامال ناراضی

رضایت از وضعیت تغذیه بیمارستان

 -1رضایت شما از تمیزی ظروف غذا
 -2میزان رضایت از حجم و مقدار غذا
 -3کیفیت غذا

 -5رضایت از شرایط اتاق بستری ( نور ،دما ،تهویه)...
 -6نظافت و وضعیت سرویس های بهداشتی

کامال راضی

 -4میزان امکانات اتاق بستری

راضی

 -3سر و صدا و آرامش بخش

بی نظر

 -2تمیزی و نظافت محیط بیمارستان

ناراضی

 -1میزان تمیزی ملحفه ،پتو و اتاق بستری

کامال ناراضی

رضایت از امکانات و محیط فیزیکی

