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REGULAMENT 

Anexa nr. l 
la Ordinul Directorului IMSP SDMC 

Nr. din" 2019 

cu privire la monitorizarea impart:iala a satisfactiei pacientului 

Intru executarea H.G. nr.892/2018 privind aprobarea Planului sectorial de 
actiuni anticoruptie ill domeniul sanatatii ~i asigurarii obligatorii de asistenta 
medicala pentru anii 2018-2020, ~i conform Regulamentului privind organizarea ~i 
fun~tionarea IMSP Spitalului Dermatologie ~i Maladii Comunicabile, aprobat prin 
ordinul Ministerului Sanata!H nr.897 din 16.07.2018 a elaborat ~i a aprobat prezentul 
regulament despre urmatoarele. 

CAPITOLULI 
DISPOZITII GENERALE 

' 
Articolul 1. Scopul prezentului regulament 
(1) Prezentul Regulament stabile~te procedura pentru monitorizarea impart:iala 

a satisfactiei pacientului la nivel institutional, precum ~i contine norme 
despre dezvoltarea ~i realizarea studiului cu privire la satisfactia pacientilor. 

CAPITOLUL II 
PROCEDURA DE MONITORIZARE IMPARTIALA A SATISFACTIEI 

' ' 
PACIENTULUI LA NIVEL INSTITUTIONAL 

Articolul 2. Elaborarea chestionarului 
(1) In vederea aprecierii serviciilor medicale prestate, se aproba chestionarul-tip 

pentru monitorizarea impart:iala a satisfactiei pacientului "Opinia D-stra -
obiectivul nostru"; 

(2) Chestionarul va fi aprobat pe un term en nelimitat, iar prin ordinul 
conducerii institutiei medico-sanitare poate fi actualizat, dupa caz; 

(3) F orma chestionarului este expusa in Anexa nr.1 la prezentul regulament; 
( 4) Orice chestionar care nu va respecta continutul din prezentul regulament se 

va considera nul, iar rezultatele sistematizate ca urmare a utilizarii unui 
chestionar eronat vor fi considerare nevalabile. 

Articolul 3. Publicarea ~i promovarea chestionarului 
(l)Chestionarul privind satisfactia pacientului se publica pe pagina web a 

institutiei - www .sdmc.md, precum ~i va fi accesibil in toate sectiile 
institutiei medico-sanitare; 

(2) Personalul va promova chestionarul ill randul pacientilor; 
Articolul 4. Chestionarea pacientilor 
( 1) Pacientii vor fi chestionati la extemarea de catre persoana responsabila, 

numita prin ordin intern; 



(2) Chestionarele scrise vor fi propuse spre completare fiecarui paciem 2 

externare conform graficului prestabil (saptamanal, in fiecare zi de joi a 
aditional la necesitate 1n cazul unui flux mare de pacienti la externare). iar 
fiecarui pacient nechestionat i se va aduce la cuno~tinta despre posibi litate..: 
chestionarii online pe pagina web a institutiei; 

(3)Chestionarele completate vor fi stocate ~i analizate de catre persoana 
responsabila de chestionare; 

( 4) In urma chestionarii, persoana responsabila va informa conducerea 
institutiei ~i va pune in discutii la ~edintele operative despre rezultatele 
obtinute ~i neregulile depistate: 

( 5) Persoanele care nu vor avea posibilitatea sa raspunda la chestionar la 
externare vor fi informate ca pot raspunde la !ntrebari pe pagina web a 
institutiei - www .sdmc.md; 

( 6) Trimestrial, se va prezenta conducerii institutiei medico-sanitare 
chestionarele completate ~i o nota informativa despre numarul de pacienti 
chestionati la externare in perioada de referinta. 

Articolul 5. Sistematizarea informafiilor din chestionare 
( 1) Informatiile vor fi sistematizate pentru fiecare trimestru in baza 

chestionarelor prezentate ~i a celor completate online; 
(2) Persoana responsabilita de sistematizarea informatiilor va fi desemnata de 

catre directorul institutiei medico-sanitare; 
(3) Rezultatele sistematizarii informatiilor vor fi raportate conform normelor 1n 

vigoare, precum ~i vor fi publicate pe pagina web a institutiei. 
Articolul 6. Protectia datelor cu caracter personal 
(1) Tinand cont de faptul ca chestionarele nu sunt nominale, masuri specifice cu 

privire la protectia datelor cu caracter personal conform legii speciale nu se 
impun. 

CAPITOLUL III 
DISPOZITII FINALE 

' 
Articolul 7. Intrarea ~i vigoare ~i executarea prezentului regulament 
(1) Prezentul regulament intra in vigoare din data aprobarii lui prin ordinul 

conducerii institutiei medico-sanitare ~i se executa conform H.G. 
nr.892/2018 privind aprobarea Planului sectorial de actiuni anticoruptie in 
domeniul sanatatii ~i asigurarii obligatorii de asistenta medicala pentru anii 
2018-2020; 

(2)La expirarea planului mentionat, regulamentul se va aplica pana la intrarea 
in vigoare a altor acte normative care pot impune modificarea sau pot duce 
la anularea acestuia. 



Opinia D-stra - obiectivul nostru 

Chestionar, anonim 

Anexa nr.1 
la Regulamentul cu privire 

la monitorizarea imparfiala 
a satisfactiei pacientului 

pentru evaluarea calitatii asistentei medicale ~i identificarea problemelor privind perfec~ionarea actului 
medical ~i serviciilor hoteliere in stationar 

Data completarii ______ _ 
Varsta D - stra sectia _______ _ 

2. Sunteti informat privind: 

Diagnosticul maladiei da nu partial 

Tratamentul administrat da nu pat1ial 

Riscurile ~i consecintele tratamentului da nu pat1ial 

Procedurile medicale da nu partial 

A:ltemative de tratament existent da nu pat1ial 

Concluzii ~i recomandari da nu partial 

2.Dumneavoastra ati luat parte la decizia privind ce tratament sa administrati 

Da Nu Partial 

3. Peste cit timp de la spitalizare v-a examinat medicul in sectiei (luati in cerc cifra) 

1. Pina la 3 ore 

2. Mai mult de 3 ore 

4.in timpul aflarii in spital visa cerut plata sau altfel de multumire pentru tratament? 

Da Nu Daca da, cine? (indicati) _________ _ 

5.Daca aflandu-va in spital ati procurat medicamente pentru diagnosticul pentru care ati fost 

internat? (luati in cerc cifra) Da Nu 

6. Apreciati starea sanitara (curatenie, se subliniaza) 

Salon 

Sufragerie 

WC 

satisracatoare 

satisracatoare 

satisracatoare 

nesatisracatoare 

nesatisracatoare 

nesatisracatoare 

Camera de baie satisracatoare nesatisracatoare 

7. Apreciati calitatea bucatelor pregatite in spital (luati in cerc cifra I subliniati) 

1. Buna 
2. Satisracatoare 
3. Nu e gustos 
4. Nu e pregatit calitativ 
5. Propuneri ------------------------------
8. D a ca ar fi necesar sa va reinternati, ati fi optat pentru acest spital ~i ii veti recomanda membrilor 
familiei, rudelor prietenilor? 

Da Nu 

9.Care sunt propunerile D-stra pentru imbunatatirea organizarii lucrului sectiei ~i calitatii asistentei 
medicate prestate 

Administratia spitalului va multume~te pentru part1c1pare la sondaj ~i pentru sinceritatea ~1 
corectitudinea manifestata la completarea chestionarului 
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