
 سمه تعالیب

 همراه بیمارپرسشنامه رضایت سنجی 

 راه گرامی بیمارهم

این پرسشنامه بمنظورسنجش میزان رضایت شماازنحوه برخورد وعملکرد واحدهاي پشتیبانی بیمارستان ارائه شده است، خواهشمنداست به سواالت  
الزم به ذکراست پاسخ هاي شمابدون نام ومحرمانه .ایش سطح کیفی خدمات ارائه شده سهیم باشیدزتاشمانیز درافمطرح شده بادقت پاسخ دهید 

 پیشاپیش ازهمکاري صمیمانه شماسپاسگزاریم. خواهدبود وتکمیل این فرم هیچگونه تاثیري در روند درمان بیمار شمانخواهد داشت
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 بیمار                  همراه بیمار:    تکمیل شده توسط :بخش

 : تاریخ تکمیل فرم
کامال  ناراضی راضی کامالراضی سواالت مربوط به همراه بیمار موضوع

 ناراضی
     آیاازنحوه برخورد پرسنل نگهبانی راضی هستید؟ نگهبانی

     آیاازعملکرد پرسنل نگهبانی درایجادنظم وآرامش دربخش رضایت دارید؟
     راضی هستید؟ پذیرشآیاازنحوه برخورد پرسنل  پذیرش

رادراختیارشماقرارداده ... نوع اتاق و/هزینه ها/آیااطالعات الزم درارتباط بانوع بیمه
 است؟

    

     راضی هستید؟آیاازسرعت انجام کار ومدت زمان انتظار 
     راضی هستید؟ منشی بخشآیاازنحوه برخورد  منشی بخش

     آیامنشی بخش درصورت نیاز راهنمایی الزم رابه شما ارائه می کند؟
     هستید؟ آزمایشگاهآیاازنحوه برخورد پرسنل نگهبانی  آزمایشگاه

     آیاازعملکرد ومهارت پرسنل نمونه گیر آزمایشگاه راضی هستید؟
     آیاازسرعت انجام کار ومدت زمان انتظار راضی هستید؟

     هستید؟ ترخیصآیاازنحوه برخورد پرسنل  واحدترخیص
     آیاازراهنمایی هاي الزم براي انجام اموربیمه گري توسط واحدترخیص راضی هستید؟

     آیاازسرعت انجام کار ومدت زمان انتظار راضی هستید؟
     هستید؟زي و سونوگرافی راضی  تصویربرداري ورادیولوآیاازنحوه برخورد پرسنل  تصویربرداري

     هستید؟راضی  تصویربرداري آیاازارائه آموزش و توضیحات الزم توسط واحد
     آیاازسرعت انجام کار ومدت زمان انتظار راضی هستید؟

     هستید؟آیا از حضوربموقع پزشک رادیولوژیست راضی 
     هستید؟ داروخانهآیاازنحوه برخورد پرسنل  داروخانه

آیااز ارائه راهنمایی وتوضیحات الزم درخصوص مصرف داروتوسط واحد داروخانه 
 رضایت دارید؟

    

     آیاازسرعت انجام کار ومدت زمان انتظار راضی هستید؟
 ایا به این بیمارستان مراجعه خواهید کرد؟ بله      خیر      علتچنانچه الزم باشد مجددا تحت مراقبت قرارگیرید 
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